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বিজ্ঞপ্তি 
শ্রীগৌরাজ-চম্পু- বর্ধমানের নিকটবর্তী মাগুগ্রামবাসী শীমন্সিতানন্দবংশ্ব শ্রীল রথুনন্দন- 

গোস্বামিপাদ-বিরচিত এই বিপুলায়তন চম্পুকাব্য বত্রিশটি আস্বাদে সম্পূর্ণ হইয়াছে । ইহাতে 

শ্রীমন্নবন্ধীপ-সধাকরের নবদীপ-লীলাই মাত্র বর্ণিত হইয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ 

বিশ্বনাণ-বলদেবের উত্তরকালে ধাহারা গৌড়ীয় সাহিতোর সেবা করিয়াছেন, তাহাদের মপ্যে ইহারই 

আসন সর্ধোচ্চ-_-ইহাতে সন্দেহ নাই । শ্রীগৌর।ঙ্গ বিরুদাবলী, শ্রীর(৮»-রসায়ন, শ্রীরাধা-মাধবোদয় 

কাব্য, গীত্তমালা, দেশিক নির্ণয়, বৈষ্ণবব্র্ত নির্ণয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় রচন। করিয়! 

ইনি চিরযশস্থী হইয়াছেন । এই গ্রন্থসমূহের পরিচয় “গৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিপানে” তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য । 

অষ্টাদশ শক-শতান্দীর শেষভাগে এই চম্পু রচিত হইয়াছে । এই গ্রন্ের টিপ্লনী করিয়াছেন-_. 
শ্রখগুবাসী প্রীশ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী মহোদয় এবং অন্তবাদ করিয়াছেন--শ্রীমদ গুকচরণ দাস 

বাবাজী | গ্রন্থখানি স্তখবোধ্য, গ্রীতিগদ ও সমাস্থাস্ঠ | 

এই দুর্লভ গ্রন্থের হস্তলিখিত প্র'থি আমর! প্রাপ্ত হইয়।ছি-_-পুজ্যবর শীল রাখালানন্দ ঠাকুর 

শান্্রী মহোদয়ের নিকট হইতে । প্রণমে ইহা শ্রীনিতাইন্ুন্দর পত্রিক।য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ 

পাইয়াছেন, এখনও প্রকাশ পাইতেছেন। গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ হইতে আরও সাতটি আস্বাদ বাকী । 

তাহার সঙ্গে অতিরিক্ত কপি যাহা ছাপ! হইতেছে, তাহা হইতে সপ্তদশ আস্বাদ পর্যন্ত লইয়া পূর্বার্ধ- 
রূপে গ্রন্থাকারে এক্ষণে আমর! শ্রীগৌরভক্তগণের করকমলে অর্পণ করিল।ম। তাহারা ইহা! পাঠ 
করিয়া কথঞ্চিৎ আনন্দ পাইলেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে। ধাহাদের কপাশর্বাদে ও 

সহযোগিতায় আমর। এই গ্রন্থরত্ব প্রকাশনে সক্ষম হইয়াছি, তাহারা প্রায় সকলেই আমাদের চক্ষুর 

অন্তরাল হইয়া নিতাধামে বিরাজ করিতেছেন-_-ভ্রীখণ্ডের শ্রীপাদ রাখালানন্দ ঠাকুর মহাশয়, 

আরাধ্যদেব শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ, পরমগ্সীতিভাজন গ্রীরামগতি ঘোষ|ল মহাশয়, শ্রীগুরুচরণ 

দাস ও শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী ' উহাদের আনীর্ধাদ ও সহযোগিতা না পাইলে এই গ্রন্থরত্ব উদ্ধার 

করিয়া গৌরভক্তগণের করকমলে অর্পণ করিতে সক্ষম হই'ভাম না। এ কার্য তাহাদেরই-__আমর। 
নিমিত্তমাত্র ৷ মুদ্রণ-প্রমাদ, নিজেদের অনবধানতা ও অযোগ্যতার জন্য এই শ্রীগ্রন্থের বহুল ক্রটি- 
বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইতে পারে। তজ্জনিত যে অপরাধ, আশা করি অদোষদর্শী সদয় পাঠক 
মহোদয়গণ নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন । আর ধাহারা ইহার মুদ্রণ কার্যে শ্রম স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহাদের আত্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া শ্রীশ্রীগুক গৌরাজ চরণে তাহাদের মল 
কামনা করি । 

দীনহীন 

প্রকাশক 
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ধারণে অপুর্ববকা স্তিবিশিষ্টা৷ শচীদেবীকে দর্শন করিয়া অদ্বৈতাচার্যের বিশ্বয় 
এবং শচীগর্ভে স্বয়ং ভগবান আসিয়া অবস্থান করিতেছেন বলিয়া! নিশ্চয় । 

গর্ভের নবম মাস অতীত হইলে ইঞ্্রার্দি দেবতাগণকর্তৃক রাত্রিকালে জগন্নাথ 
মিশরের গৃহে প্রবেশ ও গর্ভস্থ ভগবানের স্তবস্তৃতি এবং দেবকী ব্যতীত শচী- 

দেবীর সৌভাগ্য আর কাহারও ভাগ্যে সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ | 

দেবতাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শচীদেবীর নিদ্রাভঙ্গ, চতুর্ুখ, পঞ্চমুখ, ষণ্মুথ 

প্রভৃতি দেবতাগণকে দর্শন করিয়া ভীতা শচীদেবীকর্তক নিজ পতি মিশ্রবরের 
জাগরণ ও তংসমীপে দৃষ্ট অলৌকিক বস্তু সম্বন্ধে বর্ণনা, তাহা শুনিয়া এবং 
অনির্বচনীয় দিব্য স্থগন্ধি পুষ্প গৃহে পতিত দেখিয়া মিশ্রবরকত্তৃক ব্রহ্মাদি 

দেবতাগণের আগমন নির্ণয় । ভগবানের চতুর্দশ মস শচীগর্ভে অবস্থিতির 
কারণ প্রদশন ৪ ৮ পৃঃ ৪৯৭৬ 

চতুর্থ আস্বাদঃ_-ভগবানের আবির্ভাব নিকটবর্তী হইতে থাকিলে নবদীপে ষড়খতুর 
সমাগম, সর্ধপ্রকার মঙ্গলম্ছচনা ও ভগবানের আবির্ভাব, সগ্ঠোজাত শিশুর 

অঙ্গে বিখ্যাত জ্যোতিধিবিদ নীলাম্বর চক্রবর্তী কর্তৃক মহাপুরুষ চিহ্ন দর্শন, মহা 
প্রভুর আবির্ভাব জানিতে পারির। রাঢ়দেশে শ্রী .ত্যানন্দের প্রেমহুঙ্কার, 
তাহাতে সমগ্র ধরণী ধিকম্পিত, অজ্্াতসারে ভক্তগণের আনন্দনৃত্য, সেই 

নৃত্যভরে পৃথিবী টলটলায়মান, শ্রীঅদ্বৈতকর্ভৃক শচীস্থৃত দর্শনে স্বীয় পড়ী 
সীতাদেবীকে শাস্তিপুর হইতে নবদ্ীপে প্রেরণ, মিশ্রগৃহে পুত্র-জন্মোৎসব | পৃঃ ৭৭১০৬ 

পঞ্চম আস্বাদঃ-_শচীস্থৃতের শৈশবলীল। বর্ণন, “হরি"ধ্বনি শ্রবণে শিশু ক্রন্দন করে না 

জানিয়৷ শচীমাতার তার্ৃশ আচরণ, শৈশবলীল ভগবানের ক্রন্দনছলে 

সকলকে হরিনাম লওর়ন লীলা, নামকরণ, সমগ্র বিষ্কে ভরণপোষণ করিবে 

এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হেতু নাম €বিশ্ম্তর ও গৌরবর্ণ হেতু “গৌর” । একদা 

মিশ্রকর্ক শায়িত বিশ্বস্তর স্বয়ং উঠিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহস্থিত 
দরব্যসমৃহ ইতস্তত নিক্ষেপ করিয়া পূর্ববৎ শয়ন, গৃহের চতুদ্দিকে 
দ্রব্যাদি নিক্ষিপ্ত দেখিয়া শচীদেবীর বিশ্ময়। পরে পুরললনাগণের পরামর্শে 

গৃহে ভূতাদিগ্রহের প্রবেশ জানিয়৷ শচীদেবীকর্তৃক বিশ্বস্তরের সর্বাঙ্গে : : ২২ 
শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রক্ষামন্ত্র পাঠ | রক্ষামন্ত্র মধ্যে স্বনাম শ্রধণ করিয়া, প্রভূ 

বিশ্বস্তরের সর্বাঙগে পুলকাবলী। পঞ্চম মাসে অন্নপ্রাশন, অবপ্রাশনকৃত্য, 

গ্রধানুনারে সজ্জিত নানাদ্রব্য হইতে প্রতুকর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতই গ্রহণ পৃঃ ১০৭--১৩৪ 
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ষষ্ঠ আস্বাদ:__বিশ্বস্তর-মুখে অর্ধস্ফুট "মা এই শব্দ: শ্রবণে শচীদেবীর অনির্কচনীয় 

সপ্তম আ স্বাদঃ-_মহাপ্রভূর চুড়াকরণ, মিশ্রগৃহে বালগোপাল উপাসক ৈর্থিক বিপ্রের 

আনন্দলাভ | একদা শচী কাধ্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিলে অনন্তদেবের সর্পরূপে 

শচীর অঙ্গনে প্রবেশ । প্রভু বিশ্স্তরের করম্পর্শে ফণ| উত্তোলন পূর্বক 

সর্পরাজের কুণ্ডলাকারে অবস্থিতি। প্রভুর তহ্পরি অবস্থান । গঙ্গা-নাতা 

শচীদেবীর তদ্দর্শনে ভয়-বিহবলত, মূচ্ছা ও ভূপতন। প্রভুর নিজবাটী 
হইতে প্রতিবেশিগৃহে যাইয়া বিবিধ লীলাকরণ । শচীমায়ের নিকট 

প্রতিবেণী রমণীগণের প্রভুর নামে অভিযোগ । পথে ক্রীড়ারত বিশ্বস্তর 

চৌরঘয় কর্তৃক অপহৃত এবং ভ্রমবশত; নিজগৃহ মনে করিয়া গ্রভুকে প্রতুর 

গৃহে আনয়ন, মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট বিশ্বন্তরের চন্দ্রদর্শনে তাহা ধরিয়া 

আনিবার জন্ত আখটি (বায়না) এবং চন্দ্র সম্বন্ধে মাতাপুত্রের উক্তি" 

প্রত্যুক্তি র পৃঃ 

আতিথ্য, অতিথি রন্ধন করিয়া গোপাল মন্ত্র স্মরণপূর্র্বক ইষদেবতার 
নিকট তাহ! নিবেদন করিতে যাইলে বিশ্বস্তর কর্তৃক তাহা ভক্ষণ, মিশ্রকর্তৃক 
অনুক্দ্ধ তৈর্থিক পুনর্ধার পাক করিয়। পুনর্ধার ভোগ লাগাইতে গিয়। 

বিশ্বন্তর কর্তৃক পুনর্ধার এ নৈবেগ্ত ভক্ষিত হইলে অতিবিব্রত তৈর্থিক 
বিশ্বব্ূপের অনুরোধে পুনর্বার ভোগপ্রস্তত করিয়। ইষ্টদেবকে নিরবদন করিতে 

বসিলে বিশ্বস্তরকে গৃহাভ্যন্তরে অর্গলবদ্ধ করিয়! রাখা সত্বেও বিশ্স্তর কর্তৃক 

এশীশক্তি প্রভাবে পুনর্রবার এ নৈবেগ্ঠান্ন ভক্ষণ এবং তৈর্থিককে স্বীয় 

বালগোপালরপ প্রদর্শন, তদ্দর্শনে তৈর্থিকের বিন্ময়, আনন্দ মুচ্ছা ওস্তব পৃঃ 
অষ্টম আস্বাদঃ__-তৈর্থিকের বিদায় গ্রহণ, বিশ্বস্তরের পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ । পঞ্চম বর্ষীয় 

অঙ্গসোষ্ঠব ও ব্যবহার বর্ণন, সমবয়স্ক বালকদের সহিত মিলন ও ক্রীড়াকরণ, 
ধুলাখেলায় শালগ্রাম শিলাপুজ! এবং প্রসদরূপে কল্পিত ধুলায় অতৃপ্ত ও 

বুভূপ্ষিত বালকদের জন্ত প্রভুকত্তৃক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণগণের গৃহ হইতে 
উত্তম খাণ্ধ অপহরণ ও সঙ্গীদিগকে বিতরণ। সঙ্গীদের মধ্যে বুভুক্ষ কোন 

বালককে লুকাইয়৷ রাখিয়া তাহার পিতাকে তাহার পুত্র হারাইয়াছে বলিয়া 
বিজ্ঞাপন, উক্ত পিত। স্বপুত্রান্থেষণে সপরিবারে বাহির হইলে শূন্য গৃহ হইতে 

১৩৫---১৬৫ 

১৬৬-৮৮১৯ ৯৮ 

নানা মিষ্টদ্রব্য অপহরণ ও সঙ্গীদিগকে বিতরণ, নানা পক্ষিরব অনুকরণ, বানর- . 

দিগকে নানা ফল বিতরণ, গঙ্গীতটে নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুক | বিশ্বস্তরকে:. 
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রাজা সাজাইয়া অন্যান্ত বালকগণকত্তুক তহুচিত্ত পাত্রমগ্ীবেশধারণ, রাজসভায় 
অপরাধীদের বিচার । বিচারে শাস্তি স্বরূপ ধিবাদিগণকর্তৃক বাদিদ্িগকে 

্বন্ধে করিয়া জলে প্রবেশ এবং অধিক জলে ডুবাইয়া দিতে চেষ্টা করিলে 
প্রভৃকর্তৃক বাদিগণের উদ্ধার। জলক্রীড়া, পরাজিত বালকগণকর্তৃক 

বিজয়ী বালকদিগকে স্বন্ধে করিয়া নগর ভ্রমণ ও বালকদের স্ব স্ব গৃহে গমন, 

শচীমাতাকর্তৃক গ্রহাগত বিস্তরের গাত্রসম্মার্জন, বন্ম পরিণান, অলকাতিলক 

করণ, অদ্ৈতাচার্যের পাঠশালায় অপ্যয়নরত অগ্রজকে আহ্বান করিবার 

জন্ বিশ্বস্তরকে প্রেরণ, বালক বিধস্তরকে দেখিয়৷ অদ্বৈতের বিন্ময়, বিশ্বরূপের 

দ্বার! বিশ্বস্তরের পরিচয় লাভ, প্রেমাশ্রুবিসর্জন ও প্রেমহুক্কার, অদ্বৈতকত্তৃক 

হরিদাসার্দির নিকট বিশ্বস্তরের সৌন্দর্য্য বর্ণন। বিশ্বস্তরের বিশ্বরূপসহ গৃহে 
আগমনপুর্বক মাতৃ-প্রদত্ত উত্তমান্নাদি ভোজন ১. পৃঃ ১৯৯--২২৫ 

নবম আস্বাদঃ-_-একদা একাদ্বশীর দিনে বালকদের সহিত সুরধুনীতটে বিশ্বস্তরের ক্রীড়া, 
ক্রীড়াক্রান্ত বালকগণের প্রার্থনায় মায়ের নিকট আসিয়া খাগ্ভ যাঁজ্ঞা, মাতৃ 

কর্তৃক প্রদত্ত সমগ্র মিষ্টাননাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিধস্তরের রোদন, কারণ 
জিগ্ডানার হিরণ্য ও জগদীশগৃহে ঠাকুর ভোগের জন্য প্রস্থত অনিবেদিত 

বহুবিধ মিষ্টাননাদি ভে।জন করিবার জন্য আবদার করিয়া প্রচুর ক্রন্দন, তাহাতে 

উপস্থিত সকলের ক্রন্দন, ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়। হিরণ্য জগদীশের উপস্থিতি, 

বালকের পক্ষে এরূপ অজ্জেয় বস্ত কেমন করিয়া জ্ঞাত হইল ভাবিয়৷ বিন্ময় 

এবং গৃহ হইতে উক্ত মিষ্টান্নাদি আনিয়া বিশ্বস্তরকে প্রদান, বিশস্তর 

মগ্ডলাকারে সারিবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট বালকরদিগকে উহা পরিবেশন করিয়া মধ্যে 

স্বয়ং উপবেশনপুর্ধক ভোজন করিতে লাগিলে হিরণ্যজগদীশকর্তৃক 
বন্তভোজনরত সখাপরিবেষ্টিত কষ্ণের স্বরূপ দর্শন ও আনন্দজাড্যপ্রাপ্তি, 

শ্রীগৌরাঙ্গ কর্তৃক স্বীয় কৃষ্ণরূপ অপসারণ, চৈতন্ত লাভ করিয়া হিরণ্য- 
জগদীশের স্বগৃহে গনন, ভোজনলীলা সাঙ্গ করিয়া উলঙ্গ বালকদের 

সহিত উলঙ্গ গৌরাঙ্গের অপূর্ব নৃত্য, আকাশপথে শিবত্রহ্মাদি দেবতা- 
গণ কর্তৃক নৃত্যদর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি । 

নিশাভাগে মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত গৌরাঙ্গদর্শনে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের 
শচীগৃহে প্রবেশ, অলৌকিক মনুষ্যাকৃতি ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিয়া শচীদেবী 

কর্তৃক পুত্রের অনিবেদিত বস্তভক্ষণজনিত অপরাধের আশঙ্কা; পুত্রকে মিশ্র 
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বরের নিকট পাঠাইয়া দিতে দাসীকে আহ্বান করিয়। ভ্রমবশতঃ দেবতাদের 
হস্তে পুত্রকে অর্পণ, দেবতাগণকতৃকি পরমানন্দে বিশ্বস্তরকে আনিয়৷ আঙ্গিনায় 

বসাইয়। পারিজাতাদি পুষ্পে অর্চনা ও স্তবপাঠ । গৌরাঙ্গ কর্তৃক 'তোমরা 
কেকি জন্য আসিয়াছ' এইরূপ জিজ্ঞাসিত দেবত[গণের তাহার নৃত্যদর্শনা- 

ভিলাষ প্রকাশ, দেবতাদের সহিত শ্রীাগৌর।ঙগের অপূর্ব নৃতা, ইহা দেখিয়। 
কিছু বুঝিতে না পারিয়া শচীমাতার আনন্দ, ভয় ও জড়তা প্রাপ্তি । নৃত্যান্তে 
দেবতাগণের স্বস্থানে প্রস্থান, বিধস্তরের পিতার কক্ষে প্রবেশ, অকম্মাৎ নৃপুর 

ও করতালি ধ্বনি শ্রবণে পুর্ব হইতেই জাগরিত, বিশ্মিত, কারণনির্ণয়রত 

জগন্নাথমিশ্র কর্তৃক বিশ্বস্তরের আহ্বানে বহিঃপ্রাঙ্গণে আগমন ও বিশ্বস্তরকে 

ধারণ, কাহার! নাচিতেছিল এবং নূপুরধবনির কারণ জিজ্ঞাসা, পুত্রবিরহব্যাকুলা 

শচীম।তার তথায় আগমন এবং গভীর রাত্রিতে এরূপ ঘটনার কারণ নির্ণয়ের 

জন্য পরম্পর কথোপকথন | 

প্রীগৌরাঙ্গের বিগ্ারন্, শচীমাভাকর্তৃক পাঠরত গৌরাঙের সর্ব 

নানাভূষণে ভূবিত করন, শ্রীগৌরাঙ্গের গুরুভক্তি, শ্রীগৌরালের অদ্ভুত পাঠ 
গ্রহণক্ষমতায় গুর্লুদেবের বিশ্ময়, বিষ্ঠার্থিগণের সহিত বিশ্বস্তরের ক্রীড়াকৌতুক ও 

সকলে মিলিয়া গুরুমহাশয়ের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভগবনাম গান, সেই 

নাম গান শুনিবার জন্য নগরবাসিগণের তণায় আগমন ও বিশ্বস্তর সমেত, 

নাম-গানরত বালকগণের সঙ্গে নৃতো যোগদান টা? পৃঃ ২২৬---২৫৯ 

দশম আন্বাদঃ-পথিমধ্যে অন্বৈততন্ব্যাখ্যারত সশিষ্য মুরারি গুপ্তের সহিত ক্রীড়ারত 

মহাপ্রভুর মিলন, বালক মহাপ্রভূকে দেখিয়! মুরারি গুপ্তের চমংকৃতি, গুপ্ত 

কর্তৃক ভাগবত-শ্লোকের অৈত ব্যাখ্য। শুনিয়া প্রভু বিশ্বস্তরের উপহাস, তাহাতে 

কুদ্ধ মুরারী গুপ্তের স্বগৃহে গমন, তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বস্তরকর্তৃক গুপ্তের 

ভোজনস্থালীতে মৃত্রত্যাগ, তাহাতে গুপ্ত ক্রুদ্ধ হইলে তাহাকে বিশ্বস্তর বর্গ 

ভিন্ন সবই যদি তোমার মতে মিথ্যা_“অবস্ত, তবে মৃত্রত্যাগে কোপ না করা 
উচিত' এইরূপ উপদেশ দান, বালক-ছূর্লভ উপদেশ শুনিয়৷ গুপ্তের বিম্ময় ও 

দেখিতে দেখিতে ততকর্তৃক আর কিছু দেখিতে না! পাইয়া! শেষে অযোধ্যাপুরী 
ও তথায় সিংহাসনারূঢ সপার্ষদ শ্রীরামচন্ত্র দর্শন, তদর্শনে গুণের মোহপ্রাপ্তি, 
পুনঃ চৈতন্তপ্রাপ্ত গুপ্তের স্তৃতি শুনিয়া বিশ্বস্তর কর্তৃক তদীয় মস্তকে পদার্পণ ও 

“ভাগবতের তাৎপর্য অদ্বৈতবাদে নহে, দ্বৈতবাদে, জ্ঞানেতে নহে, ভক্তিতে 
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নিহিত” বলিয়! সযৌক্তিক ব্যাখা ও তদনস্তর স্বগুহে গমন, নিঃসন্দিপ্ধ মুরারি 

গুপ্তকর্তৃক ভক্তিসিদ্ধান্তে উপনীত উপনীত হইয়া চিন্ময় জ্ঞানে মূত্রসহিত সেই 

অনাদি পরমানন্দে ভক্ষণ | 

বিশ্বস্তরের গঙ্জাতীরে আগমন, তগায় পার্ধতীপুজারত বালিকাদিগকে 

স্বপূজাকরণে উপদেশ দান, পুত্রানুসন্ধানে আগতা শচীদেবী কর্তৃক 
গঙ্গাতীরে পুত্রকে বালিকাগণ দ্বারা পুজার উদ্দেগ্তে আনীত অ্রকৃ- 

চন্দনাদিতে ভূষিত ও নৈবেগ্ভ ভক্ষণরত দেখিয়া অমঙ্গলাশঙ্কা, মাতৃশাসনে 
পলায়নরত বিশবস্তরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শচীমাতার ধাবন, ভীত বিশ্বস্তরকর্তৃক 
উচ্ছিষ্ট ও পরিত্যক্ত মুদ্ভাগুপূর্ণ স্থানে প্রবেশ ও মাতাকে জাগতিক বস্তুর 
ত্ত্বসন্বন্ধে উপদেশ, তংশ্রবণে বিশ্মিতা শচীমাতাকর্ৃকি করে গৃহীত বিশ্বন্তরের 

গায় স্সান ও স্বগৃহে ভোজনপানাদি। 

একদা বিস্তর সহপাঠিগণ সহিত স্ুুরধুনীতে জলক্রীড়া করিতে থাকিলে 
স্নান ও তর্পণে বাধাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকর্তক তাহার নিবারণচেষ্টা, তাহাতে 

ব্যর্থকাম, কুদ্ধ সেই ব্রাঙ্গণগণকত্রক মিশ্র পুরন্দরের নিকট গিয়া! বিস্তরের 

দৌরাত্ম্য বর্ণন, বেত্রহস্তে পিতাকে আগত দেখিয়। বিশ্বস্তরের পলায়ন, পশ্চাঁ- 

দ্ধাবিত মিশ্রবরের স্বগ্রহে আগমন ও শচীকতৃকি ক্রোধোপশম | 

রাত্রিক।লে স্বপযোগে মিশ্রবরকে এক মহাপুরুৰক হক ধিশ্বস্তরের স্বয়ং 

ভগবত্তা বিজ্ঞাপন এবং ইহাকে পিতৃকর্তব্য তাড়ন ও ভত্সনা করিতে নিষেধ 

করার কথা মিশ্রকত্বৃক প্রাতঃকালে বন্ধুগণের নিকট কথন, তাহা শুনিয়। 

বন্ধুগণের “মিশ্রতনয় এক বিশ্ববিলক্ষণ বালক" বলিয়! নিশ্চয়, মিশ্রবর বন্ধুগণের 

সঙ্গে আলাপ করিতে থাকিলে বিরুপের তথায় আগমন, পুত্রকে বিবাহদানে 

বন্ধুগণের মিশ্রকে উপদেশ, রাত্রিশেষে বিব্রূপের গৃহত্যাগ ও সন্যাস ও 

শঙ্করীরণ্য নাম ধারণ, বিধরূপবিরহে শচী ও জগন্নাথ মিশ্রের দুঃখবর্ণনে 

্ন্থকারকর্তৃক অক্ষমতা জ্ঞাপন, পুত্রশোক-কাতর মাতাপিতাকে বিস্তরের 

, সাত্বনা দান টি পৃঃ ২৬০-_-২৯০ 

একাদশ আন্বাদঃ__বিশ্বস্তরের অষ্টমবর্ষে পদার্পণ, অপূর্ববূপলাবণের বিকাঁশ, উপনয়ন, 
উপনয়নবেশে গৌরাঙ্গের অপুর্ব শোভা বিজ্ছুরিত, শচীদেবী ও জননীস্থানীয় 
অন্ান্ত পুরবাসিগণ কর্তৃক বিশ্বগ্ুরকে মহামূল্য বস্তু ভিক্ষা দান, ভিক্ষাদান 

করিতে গুবাক ফল লইয়া শ্রীধরের আগমন, কিন্তু সক্কোচবশতঃ কেবল 



[ 1৬০ ] 

দণ্ডায়মান থাকিলে বিশ্বগ্ুরকর্তৃক বলপুর্বক গুবাকগ্রহণ, আকাশে দেবতাগণ 
কর্তৃক শ্রীধরকে স্থাদামা বিপ্রের সহিত তুলনাকরণ. অনস্তর বিশবস্তরের গ্গাদাস 
পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন, অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া গঙ্গাদাসের 

রামকৃষ্ণের কথা৷ স্মরণ ও বিশ্বস্তরের তত্ব অবগত হইবার জন্য কৌশল অবলম্বন । 

উপনয়ন সময়ে "্নান ব্যতীত অন্ত সময় গঙ্গায় পাদস্পর্শ করির না” এই 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি না পরীক্ষার জন্ত ্নানানস্তর তর্পণরত গঙ্গাদাসকর্তৃক 

কৃতন্নানাদি বিধনস্তরকে তিলপাত্র লইয়া গঙ্গাগর্ডে আসিতে আদেশ করণ, 
বিশ্বস্তর গুরুর জন্য তিলপাত্র লইয়। গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইলে প্রত্যেক পাদনিক্ষেপ 
স্থানে পন্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া গদাস পণ্ডিতের বিশ্ময়জড়তা প্রাপ্তি 
এবং অশ্রু ও পুলকাষ্কিত কলেবরে রিশ্বগুরের ভগবত্তা নিশ্চয় । 

একদা একাদণীর দিনে একাদণী ব্রত করিতে মাতাকে বিশ্বস্তরের 

উপদেশ, মাতা “সধবার একাদণী করিতে নাই” বলিলে বিশ্বস্তুরকর্ভৃক শাস্ত্র যুক্তি 

দিয়া সধবা, বিধবা! সকলের পক্ষেই একাদণী করণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত, তশশ্রবণে 

পরমাগ্রহে একাদশী ব্রত পালন করিবার জন্য মায়ের প্রতিশ্রতি দান, জন- 

মুখে বিশ্বস্তরের এইরূপ শাস্তসিদ্ধান্তে মাতাকে একাদণথা ব্রত করাইবার 
কথা শুনিয়৷ জনগণ ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে থাকিলে তাহা শুনিয়া 

গঙ্গাদাস পগ্ডিতকর্তক ছাত্রগণের সমক্ষে রিধস্তরের বিগ্ভোৎকর্ষ বর্ন এবং 

বিশবস্তর নিকটে অব্যয়ন করিবার জন্য পর্ব হইতে উৎকণ্ঠিত সেই ছাত্রদিগকে 

বিশ্বস্তরের নিকট অধ্যয়ন করিতে উপদেশ । শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট অধ্যয়নকারী 

ছাত্রগণের নিকট সমগ্র নবন্বীপবাসী ছাত্রগণের পরাজয়, মিশ্রপুরন্দরের 
দেহত্যাগ, বিশ্বঙ্গর ও শচীদেবীর বিলাপ, প্রতিবাসিগণকর্তৃক প্রবোধ দান ও 

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপ্ত “* পৃঃ ২৯১--৩২৫ 

দ্বাদশ আস্বাদঃ__শ্রীবিশ্বন্তরের নব যৌবন উন্মেষে মি বিমুগ্ধ, সখীগণের নিকট 
গোৌরাঙ্গের গুণাবলী শ্রবণে রমণীশিরোমণি লক্ষ্মীদেবীর গৌরানুরাগ, স্বপ্রে 

গৌরদর্শন, প্রতি রাত্রে স্বপ্নে গৌরদর্শন পাইবার জন্য লক্ষমীদেবীর বিধাতার 

নিকট প্রার্থনা, একদা পথি মধ্যে লক্ষীপ্রিয়াকতৃকি গৌরাঙ্গের রূপদর্শন, 
লক্ষীপ্রিয়ার নিকট সথীগণকর্তৃক গৌরাঙ্গের রূপমাধুরী বর্ণন পৃঃ ৩২৬-৩৫২ 

অয়োদশ আন্বাদঃ--পথিমধ্যে গৌরকর্তৃক লক্ষ্মীর রূপলাবণ্য বিলোকন বর্ণন এবং স্বীয় 

চিত্ব-চাঞ্চল্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে লক্ষ্মীর স্বয়ং লক্ষমীত্ব নিণয় । 



৮৯ | 

সহচর বনমালী আচাধ্যকর্তৃক গৌরভগব|নের ভাবাস্তর দশন করিয়া 
কারগানুসন্ধান এবং গৌর-লক্ষমীপ্রিয়ার বিবাহে যত্র করিবার সঙ্কল্প। 

আচার্য্ের নিকট গৌরের নিজভাব গোপনের চেষ্টা, আচার্যযকত্তুক দ্যর্থবোধক 

বাক্যে নবন্বীপনগরী ও লক্ষ্মীর গুণ বর্ণনা, লক্ষী ও সখীগণের মধ্যে পরম্পর 

আলাপ ও দখীগণকর্তৃক গৌর-বিচ্ছেদ-বিধুর! লক্ষমীকে সান্তনা দান পৃঃ ৩৫৩-৩৭৫ 
চতুদ্দশ আস্বাদঃ_-পন্মীদেবীর পূর্ববর।গে বিরহবর্পন, সথীগণকর্তৃক তদীয় বিরহতাঁপ 

প্রশমনের চেষ্টা, লক্মীদেবীর বিরহবিলাপ, কোন এক সথীর দ্বারা সান্তনা প্রাপ্ত 
লক্ষমীদেবীকর্তৃক কামদেবের পরাক্রম ও দৌরাত্মা বর্ণণ, বিরহোদ্দীপক চন্দ্াদি 

বস্তর প্রতি তিরস্কার, চিন্তাস্ফুর্ত শচীতনয়ের প্রতি লঙ্গীদেবীর প্রার্থনা, বিরহ- 
কাতরা লক্মীর নিকট কোন সথীকর্তৃক লক্মীর পিতাকতৃ্ক গৌরসহিত 

বিবাহ দিবার জন্ত বনমালী আচার্ধাকে শিয়োগ করার সংবাদ বিজ্ঞাপন | 

তাহা শুনিয়া লক্ষ্মীর পরমানন্দ প্রাপ্তি পৃঃ ৩৭৬--৪০৪ 

পঞ্চদশ আস্বাদঃ-বনমালী আচার্যের শচীদেবীর নিকট আগমন, লক্ষমীর সহিত গৌরে 

বিরাহদানের প্রস্তাব শচীমাতার অসনম্মতি, গৌরে ইঙ্গিতে পুনঃ সন্মতা 
শচীমাত। আচার্য্কে ডাকাইধ| বিবাহের আয়োজনে উষ্ভোগী হইতে আদেশ 

করিলে উভয়পক্ষের বিবাহ আয়োজন, বিবাহ উপলক্ষে নবদীপে গৃহে গুহে 

উৎসব, বিবাহের পূর্ব্বককত্য বর্ণন পৃঃ ৪০৫-_-৪৩৭ 

ষোড়শ আস্বাদঃ-_-অলঙ্কার পরিধনে লক্ষী ও বিশ্বপন্তরের অঙ্গশে[51 বর্ন, সুসজ্জিত 

দোল|রোহণে বিশ্বস্তরের ব্গাচাধ্যগৃহে গমন, অপুর্ব ও বিপুল শোভাযাত্রা 

ব্র্ণন, গৌরদর্শন করিতে নাগরিক নরনারীগণের বিশ্বস্তরের বিবাহোৎসবদর্শনের 
জন্য উৎক বর্ণন, দেবতাগণের বিখস্তরের বিবাহোত্সব দর্শনের জগ্ত আকাশ- 

মা্গে আগমন '*** পৃঃ ৪৩৮-৪৬৯ 

সপ্তদশ আস্বদঃ-_বিবাহসভা বর্ণন, বিশ্বস্তরে রূপমাধুর্যং বিভিন্নভাবের লোককত্ৃকি 
বিভিন্নরূপে আস্বাদন, সথীগণের গৌরন্ুন্দরের রূপমাধুধ্য বিষয়ে পরম্পর 
আলাপ, বিবাহগীঠে লক্ষ্মী-বিশবন্তরের মিলন শোঁভাবর্ণন, বিবাহবর্ণন, 

কন্তাযাত্রী ও বর-যাত্রীদের মধ্যে শ্লেষবাক্যে পরম্পর হান্তপরিহাস, বিবাহকার্ধ্য 

সমাপনাস্তে বরবধূর কৌতুক মন্দিরে প্রবেশ শা পৃঃ ৪৭৫১৩ 



্ীশ্রীগৌরচন্্ায় নমঠ। 

শরীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 
ঞ্রগরন্ম আবগাপৎ 

ভ্ীসঙ্বষ ণ-দত্ব-শম নিচয়ে (১) বিষ তি-কীর্ড্যোজ্ছলঃ 
সচ্চেতো মধুসূদন শ্রিতপ্-ব্যাকোষ-কীল।লজঃ। ৫২) 
গোস্বামী (৩) রঘুনন্দনন্য সুখকৃদ্তত্তত্থা (8) গীতান্বরে। 
বংহীমোহন (৫) উন্নতাং মম কৃপাং ভ্রীমনজজং ক্রিয়া (৬) ॥)১1 

প্ীপ্ীরাখালা নন্দ-ঠকুর-শান্ট্রিবিরচিত-_ 
প্রীগৌরলীললাম্বতান্বাদন্ভোতনী টিগ্ননী 

চৈতন্তবিগ্রহং কৃষ্ণং নমত| তন্ততে ময়|। গৌরলীলামতাস্বাদ-গোতনী কাণি টিগপনী ॥ ৯ 
ধবলঙ্কর-ভাবানাং দিও মাত্রমিহ দশিতম্।  প্রায়শো ন প্রবর্তস্তে স্তোংপি গ্রনথৎবিদ্তরে ॥) 
(১) অথ তত্রভবান্ গ্রস্থকারে৷ নিজগুধি্টদে বতায়াত্তস্ত্েণে কারণ্যমাশান্তে প্রতি। সন্বর্ষণে! 

্রন্থরদগ্রজে। বলদেবন্চ। (২) সচ্চেতা যো মধুসথদনো জ্যায়ান্, পক্ষে সতাং চেতাংভেব মধুকদনা 

ভূঙ্গ। ইতি চ [তেন পক্ষে তৈরাশ্রিতং পদমেব ব্যাকোষং বিকমিতং কীলালজং পদ্বং হস্ত] (৩) গোতামী 

তদাখ্যয়া গ্রনিদ্ধে! গবাং পালকশ্চ। (8) ভউগ্ত|শরিতত্ত রঘুনন্দনস্ত তরায়ো জনন্ত, পক্ষে শ্রীরামন্ত 
তক্তন তগ্ভকানামিতার্ঘঃ। জাতাবেকবচনং স্ুখকৃৎ সর্বাধতারিতাং। (6) ধংখীমোহন ত্তক্নামা 

গীতাঙ্থরঃ কৃষ্ন্তদ্রপেণাবতীর্ণ ইত্যর্থঃ 'আচাধ্যং মাং বিজানীয়াদিতি' ছয়মুক্েঃ। পক্ষে-.বংতী 

মোহয়তীতি ম পীতাম্বরঃ কৃষ্ণ, পীতাঘ্বরোংচুুতঃ শাঙীত্যমরঃ (৬) প্রীমান্ প্রেমসম্পতিষান্ সবি 
শোড়াশ্ররণ্চ যম সবদ্ধে উন গ্রকুষ্টাং কপামনুগ্রহম অজঅং সতঙতং ক্রিয়াৎ করোতু আশিবি 
বিউলোটাৰিতি লিঙ.। অরোপমাধ্বনিরুমেযঃ। 

ভ্ীগরুচয়ণ দাস- কত উ্ীগরাজচম্পু কাব্যের বঙ্গাদুবাদ 
[ ইষ্বদদন। ] 

১। যিনি জামার অগ্রজ শ্রীসন্র্ষণকে অশেষ মজলদান কারার এবং আমার 
সব্বগম গঞ্জ শুদ্ধচেভা মধুলূদন ধীহার প্রফুয চরণ*কমলে জাশয়লাভ, করিয়াছেন) 



ভ্প্রীগৌরাঙগ-১*পুঃ 

সর্বৈর্বেদ-পুরাণশাস্মুনিকরৈঃ সঙ্গীত-সাদ্গুণ্যয়োঃ 
সর্বেদে বগণৈবি দিগ্রভৃতিভির্নারাজ্যপ।ঘ।জয়োঃ । 
ভক্তেচ্ছা-পরিপূর্তয়ে বিহরতো। (৭) ভূ্বা! বিচিত্রক্ষিতৌ 
রাধামাধবয়ে।: [৮] স্মরামি সততং তো মে সদ! স্যাদ্ গতি? ॥২। 
দৃ্1 ঘারবভী-পুরে মণিময়কুড্যে নিজ ঙচ্ছবিং 
লোভাকৃষ্টুতরাস্তরো রসপ্লিতুং [৯] মাধূর্যমিচ্ছন্ নিজম্। 
রাধায়। রতিম।্ববৃত্তিমুররীকৃত্যান্ত হেতৃং[ ১০ ] কলো 
ভূম্যাং যে।(হবততার তং ব্রজমহীনাথাত্মজং [১১] সংশ্রুয়ে ॥ ৩॥ 

(৭) প্রতিমারূপেণ শ্বগৃহে বর্তমানতাপেক্ষয়া শতৃপ্রত্যয়ঃ। (৮) অধীগর্থদয়েশাং কর্ম্মণীতি 

প।ক্ষিকী শেষবিবক্ষয়।ং যঠি তাবিত্যর্থঃ | 

অথ ম্বকথা-নায়কং প্রীচৈতন্যদেবং স্থযস্তগবঘ্ষেন সমাশ্রম্মতি দৃষ্ট্েতি। প্রমাণমত্র-- 
চষন্মর্ত্যলীলৌপয়িক মিত্যত্র “বিন্মাপনম্ স্বস্তেতি ভাগবতশ্বচনম্। এতদেব বিবৃত্যোক্ত মভিযুক্তত মৈ২- 

'অপরিকলিতপূর্ব' ইত্যাদি (৯) আস্বাদয়িতুম্, (১*) বাধায়ান্তদাখ্য-স্বপ্রেয়সীমুখ্যায়াস্তৎসন্বদ্ধিনীং 
রতিং গ্রীতিমাত্মবৃত্তিং শ্ববিষয়াম্। অন্ত।স্বাদন্ত হেতুমূররীকৃত্য স্বনিষ্ঠতয়াঙ্গীকৃত্যেত্যর্থঃ রতিশ্চেয়ং 

মাদনাখ্যমহাভাবঃ | (১৯) শ্রীনন্দনন্দন-স্বর্ূপ-গৌরমিত্যর্থঃ | 

রঘুনন্দন নামক মাদৃশ ভক্তজনের যিনি স্থখকারা, সেই সমুজ্দবলকাঁ্তি শ্রীকৃষ্ণ-ম্বরূপ আমার 
গুরুদেব শ্রীমান বংশীমোহন গোন্বামী আমার প্রতি নিরন্তর পরম কৃপা বিধান করুন। 

[ শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ] 

যিনি শ্রীস্কর্ষণ বলদেবকে অশেষ সখ প্রদান করিয়াছেন, সজ্জনগণের চিত্তমধুকর- 

সকল ধাহার প্রফুল্ল চরণকমল আশ্রয় করিয়াছেন, সর্বাবতারী বলিয়। খিনি শ্রীরামচন্দ্রের 
ভক্তগণেরও সুথবিধায়ক, বংশীম্বরে সর্বজনমোহন পরম স্থন্দর পীতান্ধরধারী সেই শ্রীমান্ 

অর্থাৎ রাধিক1-সমন্থিত শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি নিরন্তর পরম কৃপ। বিস্তার করুন ॥ 

২। বেদপুরাণাি শাস্মসমূহ ফাহাদের সদ্গুণাবলী কীর্তন করিয়। থাকেন, ব্রহ্মা 

প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণ ধীঁহাদের চরণ কমল নিম্মগ্ছন করেন, ভক্তগণের বাসনা-পুরণের 

নিমিত্ত এই পৃথিবীতে আবিভূতি হইয়া বিহারপরায়ণ [ আমাদের কুলদেবত৷ ] সেই 
স্ীরাধামাধবকে আমি নিরন্তর স্মরণ করি। তীাহারাই আমার একমাত্র গতি ॥ 

৩। একদ' দ্বারকা'পুরে মণিময় ভিত্তিতে যে শ্রীকৃষ্ণ নিজের অঙ্গকান্তির প্রতি বিশ্ব- 
দর্শনে লুব্ধচিত্ত হুইয়। নিজমাধুর্য; এমান্বাদন করিতে ইচ্ছ! করেন এবং তন্নিমিত্ত যিনি স্বয়ং 



প্রথম আমন্বাদঃ 

ক্ষিণ্ড। কর্পরখণ্ড (১১) মুৎকটতরং মিতিন্নবস্তং নিজং 
শুভ্রাংশুপ্রতিমং ললাটফলকং যো মাধবং ভূম্ুরম্। 
তন্নাশায় ধৃভাঘুধাদতিরুষা বিশ্বস্তরাণ্ড সংপপো (১৩) 
তং কারুণ্যনিধিং ভজাম্যবিরতং পল্মবতীনন্দনম্ ॥ ৪ ॥ 
পাবগুস্ত (১৪) কলেরধর্মনিকরস্যা পীক্ষমাণো! বলং 
ছুং ভং ছং নিনদেন নৃতনঘনধবানাতিধিক্কারিণ|। 
তন্তদ গৌরহরিং মিবে্ত রভসা'দ্ (১৫) বিশ্বস্তরায়াং প্রভুং 
যোহুস্যা মাবিরভাবয়ৎ (১৬) জ দয়তামদ্ৈতনাম। প্রভুঃ (১৭) || ৫ ॥ 
প্রভূণামেতেষাং ধরণিবলয়ে কে) পাষ দ্গণান্ 
প্রকাশং সংপ্রাপ্তান্ সবিনয়মহং স্তোমি সততম্ । 

অথ তদীয়নিত্যপরি করানুপস্লে।কয়তি_-(১২) ভগ্রকুস্ত-শকলম্। (১৩) শ্রীগৌরাঙ্গাৎ সংপপৌ 

ররক্ষ | ভূম্থরং বিপ্রমূ। পন্মাবতীনন্দনং নিত্যানন্দম্॥ 

(১৪) পাষণ্ুস্ত কলেরধর্্মনিকরস্ত বলং হুঙ্কর্রয়েণ বিজ্ঞাপ্য। (১৫) কৌতুকমাশ্রিত্য ল্যবলোপে 
পঞ্চমী। (১১) প্রাহূর্ভাবিতবান্। (১৭) কর্ত,মকর্ডুমন্তথা কর্তধ সমর্থে! যশ্েশ্বরত্বাদিতাথঃ। 

[ক] ক্ষিতিমণ্ডলে। অনুক্রোশে! দয়া । (১৮) নিবৃতিং সুখিতং শাস্তমিত্যর্থ ৷ নির্বাণ 

স্থখমোক্ষয়োরিত্যমরঃ ৷ অঙ্লি্পরস্পরিতরূপ কমন্ত্রালঙ্ক|রঃ| 

আত্মবিষয়ক শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার করিয়া কলিযুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
আমি সেই ব্রজরাজনন্দনের আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ 

৪ | মাধব বিপ্র [ মাধাই] একখানি স্ৃতীক্ষ ভগ্ন কলসীখগুনিক্ষেপে শ্রীনিত্যানম্দ 
প্রভুর চন্দ্রতুল্য ললাটফলক ভেদ করিলে শ্রীবিশ্বস্তর অত্যন্ত ক্রোধভরে তাহাকে বিনাশ 
করিবার নিমিত্ত [ম্থদর্শন] অস্ত্র ধারণ করেন। তখন তাহার নিকট হইতে যিনি এঁ মাধব 
বিপ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি সেই করুণানিধি পল্মাবতীনন্দন প্রীনিত্যানন্দপ্রভূকে 
সর্ববদ1 ভজন! করি ॥ 

৫| পাষণ্ড কলি ও অধর্সমুহের প্রভাব-্দর্শনে নবজলদশনাদবিনিন্দি হুং সং হুং 

শব্দে বিনি প্রভু শ্রীগৌরহরিকে পরম কৌতুকভরে উহ| জানাইয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্গ 
করাইয়াছেন, সেই শ্রীঅহৈত প্রভু আমার প্রতি দয়া করুন। 

৬। এই প্রভুত্রয়ের যে সকল পার্ধদ ডূমগুলে প্রকট হইয়া কারুণ্যান্বতসেচনে 
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ষর্দীয়ানুক্রে শা ম্বৃতসমভিষেকাদ্তিতরাং 
কলি-গ্রীস্মে ত্তপ্তং জগদিদমহে। নির তমভূৎ (7৮) ॥ ৬ ॥ 

এষাং ভক্ত যে বভুবুর্জগ্ত্যাং 
বিদ।ন্তে যে ভবিষ্ুন্তি পশ্চাগ। 

তেভ্যে। ভূমৌ (১৯) দণ্ডপাতং পতিত! 
ভূয়োভুয়ঃ কুমহে সংপ্রণামান্ ॥ ৭ 

অজ্ঞাপি বৃন্দাবিপিনে বসন্তে) হুধুন। বিশেষেণ জয়ন্তি (ক) অন্তঃ। 

ষেষাং নিদেশ।দহমপ্যদক্ষো, (২০) গোরা জলীলা-কথনে প্রবৃত্তঃ || ৮ ॥ 

যেবাং ধিয়। "্মরণমপ্যলমিষ্টপুর্ত্য খ) 
তেষাং নিদবেশনমহে। কিমুতেতি চিত্তে । 

আলোচ্য ছুর্গমতমামপি পশ্ডিান।ং 
গাতুং শচীতনয়কেলিমহং রবর্তে ॥৯॥ 

(১৯) নমঃক্বতীত্যাদিন। নমোহর্থষেগে চতুথী। 
(২) অপিরজ্জ ভিন্নক্রমে, তেন।দক্ষোহপ)কুশলোহপীতার্থঃ। [ক] সবোতকর্ষেণ বর্তস্তে। 

জয়তিরত্রাকর্মকঃ সর্বেখকষ *বচনঃ | তেন নমস্কারোহপি ঝ)জ্যতে, তান্ প্রত্যন্মি প্রণত ইতি। 

[খ] অলমর্থষোগে চতুর্থী, মনোরথসিস্থ্যৈ। 

৩৮ আপিল লা লা ৯১৮১ শীত শিশিপিস্জ 

কলিরপ শ্রীন্ম দ্বারা অতিশয় তাপিত জগতের পরম শান্তি বিধান করিয়াছেন, আমি বিনয় 

সহকারে সতত তাহাদের স্তব করি ॥ 

৭। এই জগতে পূর্বে ধাহারা ইহাদের ভক্ত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি যে সকল 
ভক্ত বর্তমান আছেন, ভবিষ্যতে ধাহারা ইহাদের ভক্ত হইবেন-_আমি পুনঃ পুনঃ ভূমিতে 
পতিত হইয়৷ তীহাদ্িগকে দগ্ুবৎ প্রণাম করিতেছি ॥ 

৮। সেই ভক্তগণের মধ্যে যে সকল সঙ্জন ব্যক্তি অধুন! শ্রীবৃন্দাবনে বাস 
করিতেছেন, তাহারা বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন। যেহেতু আমি অপটু হইলেও তীহাদের 
আদেশ-বলেই শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাবর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥ 

৯। বুদ্ধিপূর্ববক (মনে মনে ) যাহাদের স্মরণও সমস্ত অভিলাষ-পুরণে সমর্থ, 
অহো!! তাহাদের আজ্জাপ্রভাবে কি হইয়। থাকে ! এই বিষয় আলোচনা করিয়! আমি 
পঞণ্ডিতগণের অতিশয় ছুজ্ছে য় ( দুর্গম) শচীন্ন্দন শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা গান করিতে প্রবৃত্ত 
হুইতেছি। 



গ্রথম আন্বাদঃ | । 

সন্তে। জয়স্তি ভূবনেধু বখ। খলাশ্চ (২১) 
তদ্বজ্জয়েযুরিতি মে মন্তুতে মনীষা । 

তর্দষ্টিতঃ কবিগিরো! হি ভবস্তি শুদ্ধ! (২২) 
স্তশ্ান্ন তে খলু ভবাস্ত কদাপি নিন্দ্যাঃ ॥ ১০ | 

পয়েষাং (২৩) পুর্বেভ্যঃ (২৪) করুণহৃদয়েভ্যোহস্তি (২৫) ষঙ্গপি 

প্রভিন্নত্ে (২৬) হেতুঃ পরমকঠিন। ভুন্বদয়তা (২৭) 
কবীনাং ৫২৮) গ্রদ্ধেষ্য।স্তবপি ন হি তে যৎম্বয়মনো। 
নদৃষ্টাং (২৯) নভে দ্(ষ।ন্ বচসি কলয়ন্তি স্বরচিতে ॥ ১১॥ 
নাস্থাস্যদ্ বদ্দি ভূতলে খলজনঃ কাব্যস) দোষেক্ষতঃ (৩০) 
শঙ্ক | তহ্য ভবিষ্যদত্র বচনোচ্চারে কবীনাং কুতঃ। 

(২১) কচিরিন্দ। খল(দীনামিতি ক।চিৎকং ক।ব্যলক্ষণমন|দৃত্যাছ__সন্ত ইতি। সম্ভ ইবৰ খলাঃ 

পিশুনাশ্চ ভূবনেষু লেকেযু জয়েযুঃ স্বোৎ্কর্ষম[বিফুসু/রিত্যরথঃ। তত্র হেতুমাহ-_তদ্ষ্টিত ইতি। 

(২২) শুদ্ধ! নির্দোষান্তন্ম।ত্রানুসদ্ধযি হবাত্তেষ।মিতি ভাবঃ| ত্ষোমপি দে|ষজ্ঞতয়া সৎসাম্যমনুসন্ধেষম্। 

(২৩) ননু খলানাং সদ্িং কথং সাম্যং স্তাত্তত্রাহ--পরেষামিতি। পরেষাং খলানাং, (২৪) 

সন্ভ।ঃ (২৫) করুণয়! লিগ্ধজদয়ত্বেন দেষেষপি গুণদশিত্াদিতি ভাবঃ। (২৬) অত্যস্তভেদে, (২৭) 

হুচকস্ত।পি তদুবেদিতি স্ায়েন পরদো ধানুসন্ধ[নস্ত।পি দোষমধ্যে প।ঠ্যত্বাদিতি ভাবঃ। (২৮) কৃত্যানাং 

কর্তরি বেতি পাক্ষিকী যী, (২৯) স্বয়ং কবিন! ন দৃষ্টান্-_অলক্ষিতান্। স্ুথপন্থপেতি নঞর্খেনাবায়েন 

সম।সঃ| অনৃষ্ঠমিতি পাঠেহপি ন দোষঃ, ওদিতি প্রগৃহ-সংজ্ঞায়াং সদ্ধিনিষেধাৎ। তথাচ প্রত প্রগৃহা 
অটি নিতামিতি প।শিনিস্রম । ভগ্নবত্ততাপি নস্তাচ্চেতি জেয়ম্। (৩০) দোষদরশনাৎ। ভীত্রার্থানাং 

১০। আমার মনে হয়-_ভূবনমধ্যে সাধুগণ যেমন জয়ঘুক্ত হইয়। থাকেন, সেই 

প্রকার খলসমূহও জয়যুক্ত হউক। কেন না, তাহাদের দৃষ্টিতেই কবিগণের বাক্যসকল 
নির্দোষ হইয়া! থাকে, অতএব তাহারা কখনও সর্বথ। নিন্দনীয় নহে ॥ | 

১১। সজ্জনের সহিত খলের কিরূপে সাদৃশ্ঠ হইতে পারে ? তাহাতে বলিতেছেন_ 

যদিও করণহৃদয় সাধুগণ খলদিগের ভেদ-বিষয়ে তাহাদের অন্তঃকরণের পরম কঠিন- 

ঢুষ্টতাই একমাত্র কীরণ, তথাপি তাহাদিগকে দ্বেষ করা কবিগণের উচিত নহে । কেননা 

কবিগণ স্বরচিত কাব্যে শ্বয়ং যে কল দোষ দেখিতে পান না, খলগণই তাহা ৪৪৪৮ 

দিয়া থাকে ॥ | 

১২। বদি কাব্যের দোঁধদর্শনকারী খলজন এ সংসারে না থাকিত, তাহা হইলে 



রি 
৯ সী শ্রীগো রাচা-্চ স্প্পূ 

এবখ্েদজনিষ্যত কচিদহে। কাব্যং ন নিদুষিণং (৩১) 
তম্ম( সর্বহিত-প্রসক্তহৃদয়ে। জীয়[ খলঃ সর্বদ। ॥ ১২॥| 
অহং ত্বতীবাজ্ঞতম; স্বভাবা তত্র(পি গৌরাজ-গুণাতিমন্তঃ। 
ততো যদত্র গ্রলপ।মি কিঞ্চিদ্, গুণোহপি দোযোহপি ন তত্র ম্থগ্যঃ (৩২) 1১৩1 

তথাপি (৩৩) বাঙমে ন বিচক্ষণ।নাং 

কিং মে।দহেতুর্ভবিতা কচি । 
উন্মন্তবাচাইপি যতো বিদর্ধী।ঃ 

কদাচিদামে।দভূতে। ভবান্তি ॥ ১৪ ॥ 

গির। মে গীতাপি প্রচুরতরদে!ষৈঃ কলিলয়া (৩৪) 
সভাং বৃন্দং বিশ্বস্তর-মপুরলীল! মদয়িতা (৩৫) 

তয়হেতুরি হ্যপাদানে পঞ্চমী, শঙ্কা ভয়মূ। (5১) যগ্ভপি পর্দধানি'দ্দাষত্ধং কাব্যগ্ত ন সম্ভবতি তথাপি 

তদাপেক্কিকতয়া মন্তব্)মত/ভিঞ্রেত্যোক্তং শিদু ষণমিতি। 

(৩২) গুণলে|ষায়ো বগ্ঠ তরস্তামাগণং হি সঠাং লগণং গুণপদোধদূশি ফোনঃ ইত্যেকাদশে (১৯1৪৫) 
ভগবছুক্ডেঃ | ্ 

(৩৩) নগনু ভবৎপ্রলাপং কথং [বিদ্বা'মঃ শৃণুযু তাহ ভথ।পার্ি | বাক্ মে নেতি পদচ্ছেদঃ | 

অত্র প্রাতিবস্তুশমানামাপঙ্কারঃ গৌনরুপ্যটিয় শঙ্বান্তরেণে। পুহাঠত্তরাদবস্ত । (৩৯) ব্যাণয়া, 

বাক্যোচ্চারণ-বিষয়ে কবিগণের কখনও শঙ্কা থ।কিত ন। যদ তাহাই হই অথাৎ খল 

জন না থাকি'ত, তবে কাব্য কখন নিংদ্দাষফ হইত প। | অতএব সকলের মঙগলসাধনে 

অনুরক্তহৃদয় খলব্যক্তি সর্ববদ। জয়যুক্ত হউক ॥ 

১৩। আমি স্বভাবতঃ অতিশয় অজ্ভতমঃ তথাপি গ্ীগৌরাগগ্ুডণে মত্ত হইয়া এই 

কাব্যে যাহ! কিছু প্রল।প করিতেছি-_তাঁহাতে গুণ বা দোষ থাকিলেও কেহ যেন ইহার 

অনুসন্ধান না করেন ॥ 

১৪। যদি কেহ প্রশ্ন করেন--বিত্দগণ (পণ্ডিতগণ) তোমার প্রলাপ শ্রবণ 

করিবেন কেন? তাহাতে বলিতেছি--আমার বাক্য প্রলাপ হইলেও তাহা কি কখনও 

সৃধীবুন্দের আনন্দজনক হইবে না? ( অর্থাৎ অবশ্যই হইবে)। কারণ, উন্মন্তের 

কথায়ও বিজ্ঞগণ কখনও কখনও আনন্দ ল!ভ করিয়া থাকেন ॥ 

১৫। অনেক দোষযুক্ত বাক্যে আমি শ্রীবিশ্বস্তরের মধুর লীলা কীর্তন করিলেও 



প্রথম আশ্বাদঃ শী 

পরিস্নানেনাপি (৩৬) গ্রথিতমতি সঙ্জতিকুন্ুমং 

গুণেনামোদ্ং কিং রলিকনিকরাণাং ন তন্ুতে ॥ ১৫ ॥ 

যাছে ততঃ সুবিহিতাঞ্জলিরেষ বাচং (৩৭) 
মাতস্তব প্রপদয়োঃ (৩৮) শরণং গতভোহহম্। 

কৃত্ব। কৃপাং মমি ততো রলনা গ্রাতো। মে 
শ্রীগণোরকেলিময়-কাব্যতয়। নিরীয়া (৩৯) ॥ ১৬। 

বাচো। (৪০) গোচরতাং ন বাতি ভগবাংস্তদ্র্ণন।য় ক্ষম। 
স্যামেষা কথমিতায়ে বদসি চেও সত্যং ম্বষা নৈব তু । 
মাতঃ! কিন্তু ততুম্মুখী ভবসি চেদাবিষবেস্্য্যসা- 

বেবং বেদ-পুরাণ-শাক্সবিভুষাং (৪১) নিদ্ধীরণ। দৃশ্টাতে | ১৭॥ 

(৩৫) অ।মোদয়িষ্যতী ত্যর্থঃ, মদী হধ-গ্লেপণয়োরিতি ধাতুঃ। (৩৬) অতি মলীমসেন।পি গুণেন সুত্রে 

গ্রধিতং নিমিতং অতিসৎ মত্যস্তশেভনং জাঠিকুন্থমং মালতীপুষ্পং, সমন! মালতীজ।তিরিত্যমরঃ 

অত্রোত্তরাদ্দে দৃষটান্ত।লঙ্কারঃ | 

(৩৭) বাচং সর্ব হীং) (৩৮) পাদাগ্রদেশয়োঃ, এষোহহং ষচে ইত্যদ্বয়ঃ, অন্তথ। প্রথমপুরুষাপত্তিঃ 

স্তাৎ। (৩৯) নির্গচ্ছেঃ বহিভু্থা ইতি য/বৎ। 
(৪*) “যতো বাটে! নিবর্তন্ত' ইত্য।দি শ্রুঠেঃ। ব্রহ্মবাগহং কথং ক্ষম। স্ত।মিত্যনয়ঃ ॥ তহুনুখী 

তঙসেবায়ামভিমুখী। (৪১) বেদাদিশাস্্বিদ[ং নিদ্ধ!রণ। নিশ্চয়ঃ [সদ্ধাস্ত ইতি যবৎ। “েবোন্ুখে হি 

জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্কুরত্যদ' ইতিবগ ইতি ভাবঃ। 

ইহ! সভ্জনবৃন্দকে আনন্দিত করিবে । অতিম্ুন্দর জাতি কুহ্ুম অত্যন্ত মলিন সূত্রের 

দ্বারা গ্রথিত হইলেও সেই মাল্য কি রসিকগণের আনন বিধান করে না? 

১৬। স্থতর|ং আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপরম্বতীর নিকট প্রার্থনা! করিতেছি--হে 

মাতঃ বাগনদেবি! আমি তোমার চরণগুলে শরণ|গত হইলাম । অতএব তুমি (আমার 

প্রতি ) কৃপা করিয়৷ আমার রসনার অগ্র হইতে শ্রীগৌরলীলাময় কাব্যরূপে বহির্গত হও 

( আবিভূত হও )। 
১৭। হে জন্নি! যদি তুমি বল--“্রীভগবান্ বাক্যের অগেচরে। আমি 

কিরূপে তাহাকে বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব?” তোমার এ কথা সত্য বটে, কখনই মিথ্যা 
নহে। কিন্তু মাতঃ! তুমি যদি তাহার উম্মুখী হও, তাহা হইলে তিনি তোমাতে আবিভৃত 

হইবেন--বেদপুরাণাদি শান্স্রবিদ্গণের এই প্রকার সিন্ধান্ত দেখিতে পাওয়৷ যায় ॥ 



৮ স্ীপ্রীগোরাজ-১৮ুঃ 

সাক্ষাদ্রেব (৪২) সভোহপ্যভক্তদনুজা: কিঞিৎ অম।স্বানং 
বস্যালং পরিবঞ্চিতা নো লেভিরে কহিচিৎ । 
তগসংসারগদ।পহুং [৪৩] বছরসং (৪৪) ভে। ভক্তবহিযুখখা (8৫) 
যুস্মাভিঃ পরিপীয়তা ম (৪৬) বিরতং প্রীগৌরলীলাম্বতম্ | ১৮ 

গদ্যম্__অথ (৪৭) শ্রীকৃষগবির্ভাবতে! ভাবতোত্তরেণ (৪৮) ছ্বাপরেশ ঘবাপরশুন্ে 
(৪৯) গতে বুপরমে (৫০) পরমেশানে (৫১) শ্রীকৃষ্ণ চান্তুহিতে বান্ধবেষপি 
(৫২) পরস্পরং বন্ধিত-কলিনা (৫৩) কলিনাহকলি নাথেনাধর্মস্ত প্রাহূর্ভাবঃ ॥ ১৯ 

হুর্ভ।বঃ (৫৪) খলু যস্ত পরাঞমক্রমঃ (ক) ॥ ২০। 
য্থঃ বন্ধিত- নীচরমং চরমং (৫৫  যুগমাহঃ ॥ ২১। 

স্পা ৮ পোপ ৩ ২ শাশীপীশীশিশেশীীীটিশপপিপপগিশা পালা আট পাত কাপ এ | আজ 

৪২) পুরত এৰ বর্তমানগ্ত/(প ষস্ত লীলা মৃত, (৪৩) সংসার এব গদে! রোগ সদপহং তল্লাশকষ্ 

স্পঅন্ভতোহপি দৃ্ঠতে' ইতি ড-প্রত্যয়ঃ। (৪৪) বনুলান্বাদং) (৪৫) ভে ভক্তা এব বহিমূ্ধা দেবাঠ 

'বহিমুখ: ক্রতুভূজঃ' ইতি ততপর্ধ)ায়ে ত্বমরাঃ। (৪৬) আব্ব।ছ্ তামমূতরপত্ব।দিতি ভাবঃ। 

(৪৭) 'বংশ-বীর্য-প্রভাব!দীন্ ব্ণয়ত্ব। রিপোরপি । তজ্জয়ান্নায়কোত্কর্-কথনঞ্চ ধিনে।তি নঃ।' 

ইতি দণ্যাচার্/-বচন।ৎ কলি-প্রভাবং বর্ণযৃতি অথেত্যাদিনা! (৪৮) শ্রভগবদ।বি9ভবহেতুক1 যা ভা 

গ্রক।শস্ততা, উত্তরেণ শ্রেষ্ঠেন সর্বধুগেভ্য ইতি শেষঃ | (৪৯) লংশয়-র হিতে, (৫০) নিবৃত্ত গতে প্রাপ্ডে, 

(৫১) পরমেশ্বরে (৫২) বান্ধবেঘপি কিমুত শাত্রবেদিতি গম্যতে। (৫৩) বদ্ধিতকলহেন কলিন। অধর্মন্য 

নাথেন গ্রাহূর্ভ।বঃ অকলি গ্রাপ্তঃ। কলিহলী কামধেন্ুবন্ধাত । (৫৪) অচিস্ত।ঃ, (ক) বিক্রম পরস্পর! । 

(৫৫) বঞ্ধিত৷ উপচয়ং নীতা নীচানাং পামরাণাং রম। সম্পৎ্ যেন, যত্ব।__বন্ধিতা নীচা রম! ষত্র তম্। 

১৮। হে ভক্তদেবতাগণ ! অভক্তদানবগণ সাক্ষা্ড ব্তমান থাকিলেও শ্ীভগবান 

কর্তক বঞ্চিত হইয়া! তাহার যে অমৃতের কি পিনম্মত্রও আম্বাদ পায় নাই, সেই সংসার রোগ- 

নিবারক বহুরসময় পরমাস্বগ্ভ ্ীগৌরাজলীলা রূপ অম্বত আপনারা নিরন্তর পান করুন ॥ 

১৯। শ্রীকষ্ণের আবির্ভীবে অতি প্রসিদ্ধ (গৌরবা দ্বিত) যুগশ্রেষ্ঠ দ্বাপরের নিঃসংশয়- 

রূপে সত্যই অবসান হইল এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও অন্তহিত হইলেন। অনন্তর বান্ধবগণের 

মধ্যেও পরস্পর কলহ-বর্ধনকারী অধন্মরাজ কলিঘুগের প্রাদুর্ভাব হইল। 
২০। তাহার বিক্রম-পরম্পরা যথার্থ ই অচিন্ত্য ॥ 

২১। এই যুগে নীচব্যক্তিগণের সম্পদ বন্ধিত হয় বলিয়া পণ্ডিতের ইহাকে 

চরমধুগ বলিয়া থাকেন ॥ 



প্রথম আম্বাদঃ ৯ 

ধত্র চ প্রাছভূতে ভূতেষনুকম্পিতা (৫৬) কম্পিতা সতী দূরমাঁপ (৫৭) রমাপতি- 
ভজন-মার্গানমায়ন্তো (৫৮) জনা দৃশ্যান্তে ॥ ২২ ॥ 

চতুর্ণাম (৯) ঘানামভবদিহ লোপঃ ক্ষিতিতলে 
চতুর্ণাং (৬০) বর্ণানাং কচন চলিতান্যোন্যগ-ভিদ (৬১)। 
চতুর্ণাং বেদীনাং সমজনি তিরোধি (৬২) বর্ত পরং 
চতুর্ণাং ৬৩) পাদ নাং সমভবদধর্্রস্য বিজয়ঃ॥ ২৩ * 
যস্য ব্রোধ-বিমোহমগ্ুসর-ম্ধানজ।দরয় সৈনিক। 
ভুবুদ্ধিম হিবী বিগহাচরিতো। (৬৪) হপর্মঃ স মন্ত্রী মতঃ। 

রাষ্ট্র ভারতবষ মেতদখিলং পুণ্য (৬৫) জনাঃ শত্রবঃ 
পোহয়ং ছুর্জয়বিক্রমঃ কলিনুপে। রাজ্য শশ।স ক্ষিতৌ ॥ ২৪ 

চে াশশাশীশিশ শী শি এ স্পা পিপিপি ০ ৯ শিপ পা পপ পাপা পপ? | ও পাপা 

(৫৬) ভূতেষু প্রাণিযু অন্ৃকম্পিতা দয়! | (৫৭) দৃরংগতা বিনষ্টেত্যর৫ধঃ। আপ ইতি লিটে! 
বূপম্। (৫৮) মার্গয়ন্তোহ বিষবপ্তো! জন। ন দৃ্ঠন্ত ইত্যন্বয়ঃ | 

(৫৯) পুরুষার্থানাং ধর্মার্কামমোক্ষাণাং (৬০) ব্ণানাং বিগ্রাদীনাং (৬১) পরম্পর-গতভেদঃ 

সর্বে বর্ণ আচারাভাবাদেকতামেব প্রাপ্ত। ইত্যর্থঃ। (৬২) খগাদীনাং তদ্বিধীনাং তিরোধিরস্তর্যানং। 

(৬৩) হিস'হতুষ্ট্যনৃতদ্বেষাণাং। 
(১৪) নিন্দাস্বভ!বঃ (৬৫) শুভা দৃষ্টবস্তঃ | 

পপ পাপী শপ সি 

২২। ইহার প্রাহুর্ভবে জীবে দয়! যেন ভয়ে কম্পিত হইয়া দুরে প্রস্থান 
করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণভজনমার্গের অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি এযুগে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। 

২৩। কলিষুগের প্রবর্তনে পৃথিবীতে ধণ্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুযার্থ 
চতুষ্টায়ের লোপ হইল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এই চারি বর্ণের পার্থক্য কোথায় 
চলিয়া গেল ॥ সাম, খক্, যজুঃ ও অথর্ব এই চারি বেদের অত্যন্ত তিরোভাব হইল 

এবং হিংসা, অতুষ্টি, অনৃত, ভ্বেষঃ এই চতুষ্পদ বিশিষ্ট অধন্মের আবির্ভাব হইল ॥ 

২৪। ক্রোধ, মোহ, মাঁসর্য্য, মদ, কাম প্রভৃতি যাহার সৈন্য, দুর্ববুদ্ধি যাহার 

মহিষী, অতিনিন্দ্যম্থভাব প্রসিদ্ধ অধন্ যাহার মন্ত্রী; এই ভারতবর্ষ যাহার একছত্র রাজ্য, 

ধান্মিক ব্যক্তিগণ যাহার শত্র,--সেই দুর্জয়শক্তি কলিরাজ জগতে শান করিতেছিল ॥ 
৮ 



১৬ গ্রাঞগৌরাজ-চম্পুঃ 

ঘন্মিন, শাসতি র।জ্যমত্র বটবঃ (৬৬) সেবাং গুরোরত্যজন্ 

বজ্ঞান্ পঞ্চ (৬৭) তথ। দমস্তগৃহিণে| বাসং বনে তাপসাঃ। 
দণ্ডং-বাকৃন্তনু-চেতসাং বতিগণা; সর্বেছপি লক্ষমীপতে- 
শ্চিন্ত।ংতণ্পদবন্দনাং তদ্ভিধ।গানং (৬৮) তদগামপি ॥ ২৫ 

অহে।! কিমন্যদ্ বক্তব্যম্ £ 

যস্য।নুশমনমবাধিতমাগুবন্তঃ (৬৯) 
পিত্রোঃ সুতা; পরিজন ভজনং (৭০) সমস্তাু। 

বব স্থ। শ্বশুরয়ে।; শ্বগুরোশ্চ শিষ্ু। 

রাঃ গ্রজ| নিজপতেরপি হস্ত! পত্বযুঃ | ২৬ 

গদ্যম__-৩দ1 কদ|চিও আনারদে। নারদে[য-ক্ষপণ-৬তপরো। (৭১) শপারাপক্ৃতি-কৃতিতম 

(৭২) স্তমন্তরতি-ক্ষয়ক র-ক রমালি-সমানরোচিঃ (৭৩) সমুদয়েন শমুধয়েন শশিলিপ্ত। 

ইব কুন হরিতো (৭১) হরিতো|যক বাং গী€তং গায়ন্ গগনে গচ্ছতি ম্ম ॥২৭ 
শপ শিপ | পি ৩ 

(৬৬) মাণব%12 (৬৭) “অধ)াপনং ত্রহ্গমঙ্ঞঃ পিতৃযন্তস্ত তর্পণং । হোমো দৈবে। বলি তভোৌতো 

নুঘজ্ঞে।(হতিথি-পুজনমিত্যেতে পঞ্চযজ্ঞাত । (৬৮) তিজ্জাম সংকীর্তনম্ | 

(৬৯) লরধবন্তঃ (৭০) (.সবাং। 

(৭১) নারং নরসমৃহণ্তগ্ত দোঘ।1২ কামাদীনাং প্রশমনশীলঃ | (৭২) অপরেষামগ্ঠেষাম্ 

উপকূতো। ক্ুতিতম? অতিকুশলঃ | (৭৩) তমস্থতি: অজ্ঞানসমূহঃ অন্ধকারব্টাণ্িশ্চ তস্তাঃ ক্ষয়করত্য 
শশী শীীশী ৯ পি সী পপ 

২।। কণির পাজ্য শাসন কালে ব্রঙ্গচারিগণ ও গুরুসেবা, গৃহস্থগণ পঞ্চযতত্, 

বানপ্রস্থ তাপসগণ বনে বাস, যণ্তগণ বাক্য, শরীর ও মনের সংযম এবং সকলেই 

নারায়ণের ধ্যান, পাদ-বন্দন, ন।মসঙ্গীর্তন ও অঙ্চনা পরিত্যাগ করিয়াছিল ॥ 

অহে।। অন্ত আর কি বলিব? 

২৬। যাহার নির্ববাধ (অব্যাহত) আদেশ পাইয়া পুত্রগণ মাতাপিতার সেবা 

পুত্রবধূগণ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা, শিষ্যগণ গুরুসেবা, প্রজাগণ রাজসেবা এবং পরত্ীগণ 

নিজ নিজ পতিসেব! বজ্জন করিয়াছিল | 

২৭। সেই সময়ে একদা নরগণের কামাণ্দ দোষ নিবারণে তঙ্পর, পরোপকারে 

সুনিপুণ দেবষি শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের সন্থেষজনক গান গাহিতে গাহছিতে আকাশমার্গে 
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কোণাঘ।ত (৭৫) সমুখিত প্রবিলসত্ন্ীস্বৈঃ স্ুম্থরং 
মানত কোকিল-কণ্ঠনাদ-জয়িনং রাগান্বিতং যে।জয়ল্। 
গারন্ গোকুলব্ললভাতুলগুণ। (৭৬) মত্যন্ প্রমোদোদয়। 
দানন্দ।শ্রুবারৈ ঘন।ঘনমপি (৭৭ গ্যকৃক্ৃত্য রেজে মুনিঃ ॥ ২৮ ॥ 

গদ্যমৃ__গচ্ছতা চ তেন নিক্ষিপ্ত-লোচনকুবলায়ন কুধলয়ে (৭৮) বলমান-বাধা মানবা 

ধামিকতারহিঙা হিতাচার-খিমুখা বিলুংলাকিরে। বধিলোক্য চ মনসেদং 

মমূশে (৭৯) ॥ ২৯ 

নাশকম্য করমালিনঃ সযাস্ত সমান* তুল,ং রোচিং কিরণই যণ্ঠ সঃ। (৭৭) শমিতি মাস্তমব/য়ং, তশ 

পরমকলযাণন্তোদয়ে। বতস্তেন সম্যগুদয়েন শ্বশ্তেতি শেষঃ। শশিলিপ্ত/ঃ কপুরদিগ্ধা ইব হরিতো। 
দিশঃ কুর্বন্। | 

(৭1) বীণাবাদনদ্ডঃ কোণ উচ্যতে। কোণে! বীণাপি-বাদনমিত্যমরঃ | (৭১) শ্রীরুষ্ত্া 

অতুলপগ্রগান্ (৭৭) “বযু্কীন্দে ঘনাঘন' ইত)মরঃ | | 

(৭৮) কুবলয়ে ভূমলে শিশিপ-নের কৈববেণ বর গদু্িপাছেনে নখ | বগমানবাধাঃ 

প্রাপ্চগীডাঃ। (4৯ পরামুইমূ। 

গমন করিতেছিলেন) ৩খন ত্রাহার জীবের হাভভানতমোন।শী অঙ্গকা1% অন্ধক রব শি 

বিনাঁশকারী সূর্যের ন্যায় দীপ্ডরি পাইতোছিল এবং তিনি পরমকল্যাণময় শির্চ 

প্রকাশের দ্বারা দিক্ সকলকে যেন কপুরলিগ্ত করিতেছিলেশ অর্থাৎ উদ্ভাসিত 

করিতেছিলেন ॥ 

২৮। জ্ন্ত্রীতে বীণাবাদনদণ্ডের আঘাত নিবন্ধন যে সুন্দর ন্রসমূহ উদ্থিত 

হইতেছিল, তাহাতে মন্ত কোকিলের কণম্বর অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, নাগাবিধ রাগযুক্জ, 

আপনার স্থুমধুর কণ্টম্বর সংবুক্ত করিয়। মুনিবর গোকুলবল্প ভ শ্রীকৃষ্ণের অনুপম গুণাবলী 

গান করিতেছিলেন ও আনন্দভরে নৃত্য করিতেছিলেন। তুঙকালে তাহার নয়নযুগল 

হইতে যে আনন্দাশ্রপ্রবাহ নির্গত হইতেছিল, তদ্দারা তিনি বর্ষণশীল মেঘকে ও পরাভব 

করিয়া শোভ। পাইতেছিলেন ॥ 

২৯। এই প্রকারে গমন করিতে করিতে দেবষি সহসা ভূমগ্ডলে নয়ন-ক মল 

নিক্ষেপ-পূর্ববক (দৃষ্টিপাত করিয়া) মানবগণকে ধর্মহীন, মঙ্গলামুষ্টানে বিমুখ ও 

প্রবলতাপত্রস্ত দেখতে পাইলেন। | ক: ২ 
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অহে।! কিমিদমন্ভুতং কূচিদপীক্ষ্যতে নে। মখে। 
ন বেদপঠনং তপে। ন চ জপে। ন দ্েব16নম্। 

নবাতিথিসমাদরে।'ন পিতৃলোকসংপুজনং 
জগত্যবততার কিং পুনরপীহ বেণে। নৃপঃ ॥ ৩০ 

গদ্যম্__ক্ষণং বিচার্ঘ) চার্ধ্যাগ্রগণ্যে। নিশ্চিত্য পুনরুবাচ-অহো!! জ্ঞাতং ন কাধ্যমিদং 

বেণাবতারম্য বতারশ্যাত্বং [৮০ ] কিন্তু ॥ ৩১ ॥ 

নিবৃত্তিং সংপ্রাপ্ডে হরি হরি হরি (৮১) দ্বাপরদিনে 
প্রদেশং (৮২) কৃষ্ণার্কে মনুজদগতীতং (৮৩) প্রতিগতে। 
দুশো। লোপে হেতু স্ুজন-কমলয়ানিকরণং 
খলে।লুকোল্লানি গ্রাসতি জগত কলিতমঃ (৮৪) ॥ ৩২। 

বার ০ ৮ 

(৮০) ইদমরন্যহমরমণীয়ত্বং বেণাবতরস্ত ন কাঁধ)ং, কিন্ত কলেরেবেত্যাহ কিস্তিতি। 

(৮১) হরি হরি হরি ইতি খেদে সম্ধমে বা। সম্বমেণ প্রবৃত্তৌ যথেষ্টমনেকধ। গুয়োগে। ন্তায়সিদ্ধ 

ইতি বাণ্তিকম্মরণাৎ। (৮২) গোলোকমস্ত'চলঞ্চ (৮৩) লোকচক্ষুরগোচরং (৮৪) কলিরেব তমঃ অন্ধকার 

ইতি সাঙ্গরূপকম্। দৃশামি ত্র ্লেষসপ্তাবেইপি ন তদ্ধানিঃ দৃণ্তন্তে কচিদারোপ]াঃ শ্লিষ্তাঃ সাঙ্গেংপি 

রূপক ইতি সিদ্ধান্তাদিতি জ্েয়ম্। 

দেখিয়া তিনি মনে মনে এই প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন। 

৩০। অহেো! কি আশ্চর্য! পৃথিবীতে কোথাও যত, বেদপাঠ, তপন্যা, জপ, 

দেবার্চন, অতিথি-সগকার অথবা পিতৃলোকের পুজা_-কিছুই দেখা যাইতেছে না। পুনরায় 
কি এ জগতে বেণ রাজা অবতীর্ণ হইয়াছেন ? 

৩১-৩২ | ক্ষণকাল বিচারপুর্ববক আঁচাধ্যবর নারদ ইহার কারণ নিশ্চয় করিয়া 
পুনরায় বলিলেন--“অহো! জানিয়াছি। এইপ্রকার অরসতা ( অরমণীয়তা ) 
বেণ1বতারের কার্ধ্য নয়। কিন্তু-_হরি, হরি হরি (হায়হায়)! দ্বাপরদিনের অবসানে 
শ্রীকষ্ণরূপ ভাক্কর লোকচক্ষুর অগোচরে জীগোলোকরূপ অস্তাচলে প্রস্থান করিলে লোকগণের 
দৃষ্টিলোপকর সঙ্জনরূপ কমলের শ্লানিকর এবং খলরূপ পেচকের উল্লাসজনক . কলিরূপ 
অন্ধকার এই জগৎকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। নি ২ কির ও 
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গব্যম--যশ্চ কলি: ফাল্ুনমাস ইব তপোহপগমোদয়ঃ (৮৫) প্রমন্তমতঙ্জজ ইব 

সবলোপকারী (৮৬) বাতরোগ-বিশেষ ইব শ্তিক্ষয়করঃ (৬৭) নীতিশাস্থানভিজ্জ-ন্প 

ইব সদাচারহীনঃ (৮৮) সশৈবল-জলাশয় ইব পঙ্ট-বর্ধনঃ (৮৯) তিমিরাময় ইব দৃঙত 

মালিম্তহেতুঃ (৯০) বৈশেষিকবাদ ইবাখিষ্কত-পরমোহঃ খণ্ডিত-বিষু্পদভাবশ্চ (৯১) ॥ ৩৩ 

যেন চাক্রান্তন্ত জগতে গতোদয়হ্য [৯২] তোদয়স্য তোষকরং [৯৩] কিমপি ভ।বুকং 

(৯৪) শাবলোক্যতে। যত2--॥৩৪ ॥ 

(৮৫) তপোহ্নশনং পক্ষে তপো। মাঘশুস্তাপগমে| যম্মাত্তাদৃশ উদয়ে। যস্ত। (৮৬) যঙজ্জলোপক।রী 

পক্ষে সবলে। বলব|ন্ অপকারী চ। (৮৭) শ্রুতির্বেদঃ কর্ণশ্চ, বৈদিকক্রিয়াফলত্বাদনঞ্জ শ্রবণেন্জ্রিয়শক্তি- 

নাশকত্বাৎ। (৮৮) সতামাচারেণ হীনঃ সুছুরাচার ইত্যর্ধঃ পক্ষে সর্বদ| চারহীনঃ--“রাজ:নশ্চ।র- 
চক্ষুযঃ” ইতি নীতিভঙ্গৎ। (৮৯) পঙ্কঃ পাপং কদ্দিমশ্চ। তনয়ত্বাদিকস্ৃভয়ত্তর তুল্যম। (৯) 
তিমিরাময়স্তিমিরাখ)চক্ষ,রোগবিশেষঃ, দৃক্বুধিঃ চক্ষুশ্চ তস্ত। মালিম্তং বিবেকশূষ্ঠত্বং আবদ্ধ) । (৯১) 

আ'বিদ্কৃতঃ পরেষাং মোহে! যেন, খ্ডিতে। বিষুচরণে ভাবে| ভক্ষির্েন সঃ। পক্ষে আবিষ্কতঃ পরম 
উহঃ বিতর্কে। যেন, খ[ওতে। বাধিতে। বিষুপদস্ত আকাশস্ত ভাবে। জন্ম যেন, তন্সতে তম্ত নিত।তাৎ। 

তদ্ধি স্মাদা এতম্মা॥।কাশঃ সম্তত' ইত্যাদি শ্রুত)। বিয়ছুৎপন্তেরিতি সয়েন চ বিরুধ/তে, অত এ 
কলিসাদৃশ্যেনেহ শ্লেসেণো | শ্রিষ্টপুরোপম।লঙ্কার। গেয়'ঃ | 

(৯২) গাশ্রিঘ ই ভর্থঃ, (৯৩) তোদং ব্যথাং যাতি প্রাপ্ধে।তীতি তশ্ত জগতস্তেষকরং তাদৃশ- 

৩৩। ফান্তুন মাস যেমন তপোপগমোদয় অর্থাৎ মাঘমাসের অবসানে সমুদিত 

হয়, সেইরূপ এই কলিযুগও তপোপগমোদয় অর্থ।ৎ কলির উদয়ে তপস্ঠার বিনাশ হইয়া 

থাকে। মদমত্ত হস্তী যেমন বলধান্ ও অপকারী, তত্রপ কলিও সব (যঞ্ঞ) 

লে!পকারী ; বাঙরোগবিশেষ যেমন শ্রুতিক্ষয়কর অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্িয় নাশক, সেইরূপ 
কলিও শ্রুতিক্ষয়কর অর্থাৎ বৈদিক-কা্ধ্যবিনাশকারী ; নীতিশানম্ধে অনভিজ্ঞ রাজ। যেমন 
সদাচারহীন, অর্থ। সর্ববদ] গুপ্তচরহীন, সেইরূপ এই কলিও সাধুগণের বিহিত আচাররহিত; 

শৈবালযুক্ত জলাশয় যেরূপ পঙ্কবর্ধন অর্থা কর্দম-বদ্ধক, সেইরূপ উহাও পাপবর্ধক ; 
তিমিররোগ যেমন দৃঙমালিম্তাহেতু অর্থাৎ দৃষ্টির মলিনতার কারণ, সেইরূপ উহা বুদ্ধির 
মলিনতার হেতু, বৈশেষিকবাদ যেমন অত্যন্ত বিঙর্জনক ও আকাশের উৎ্পত্তিবাদ- 

খণ্ডনকারী, তদ্রুপ এ কলিযুগও অপরের মোহ-উতপাদক ও শ্রীরুষ্চরণে ভক্তিনাশক | 
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বিপ্রানীচ নিষেবিণো। জপশুপঃস্বাধ্যায়পঠোদ্ছিত। 
রাজন্য। বলশৃরভাবিরহি তাঃ ক্রু,রাঃ প্রজা পীড়কাই। 
বৈশ্ঠা। বৌদ্ধামতপ্রসক্তহ্ৃদয়। বিপ্রদ্বধষে। বঞ্চকাঃ 
শুদ্রাঃ সঙ্গতিবর্জিভ। বত বুপন্মগ্য! (ক) ভবন্তি ক্ষিতো ॥ ৩৫ 

অপি চ-- জ্ঞানী কেহপি ন ম।নবঃ ক্ষিতিতলে যে।গী তপন্বী তথ। 

যজ্ব। (৯৫) দ্ানপরে।হথবা ব্রতপর:ঃ শ্রন্ধান্থিতো ব রচিৎ। 
শান্্র।ভ্যাস-রতোছুথ শাপ্রবিধত-শ্রন্ধে।হপি (৯৬) বা দৃশ্যতে 
ক্রর ক্র রতমেন হন্ত! কলিন। নীতং (৯৭) জগন্তশ্মতাম্ | ৩৬ 

হাহন্ত! হাঁহন্ত!! কিমগ্যদ্ বক্তব্যং-- 

নাম।ভাসলবোইপি (৯৮) বন্য রলন।-স্পৃষ্টঃ শ্রচতো বাসকুন্- 
মায়ান।মক দুর্জয়ে!ৎকট-গদ €) নিম লমুল্ম.লয়েৎ। 

ব্যধানিরাসকত্বেন স্বথকর*। (৯৪) ভ।বুকং মঙ্গলং এতদেৰ গ্রতিপাদযতি পদ্যক্রয়েণ বিপ্র। ইত্াদ্ন।। 

(ক) বুধন্বগ্তাঃ পগুতম।নিন: মাস্মমনে খশ্চেতি পশ খিত্যনব্জন্তেতি? মুমাগমঃ | 

(৯৫) যা তু বিশিনেষ্টবানিত্)মরঃ। (৯) শাস্ত্রে বেদোছো বিধুতা ব্যবস্থিতা অন্ধ] বিশ্বাসে। 

যন্ত সশান্জবিশ্বাসীত)খ:। (৯) ক্রুরক্ুরহমেনাতিনিষ্ুরেণ গ্রালয়ক'লীনেনেবাগ্সিন। কলিনেতি বোধ্যং, 

অন্তথ! জগন্তপ্মীকরণাসন্তধাদিতি। নীতমিতি নঘতে দ্বিকন্দ্রক থাখুয্যে কমর্ণি নষ্ট] । 

(৯৮) অজ।খিল।দিষেবং দর্শনা দিত জ্েয়ম্। 

৩৪। উহার আক্রমণে উন্নতিহীণ ( শীহীন, সমৃদ্ধিহন ) এবং দুঃখময় ভগতের 

সন্তোষজনক কোনও মঙ্গল দৃষ্ট হইতেছে না। 
৩৫:। যেহেহ্ ক্ষিতিতলে ব্রাহ্ষণগণ নীচসেবাপরায়ণ এবং জপঙপ ও বেদপাঠবজ্জিত্ত, 

ক্ষত্রিয়গণ বলব্ধ্যহীন, নির্দয় ও প্রজাপীড়ক, বৈশ্মগণ বৌদ্ছম ই নুরক্ত, ব্রাক্মণঞ্থেষী ও অন্যের 

বর্চনাকাদী এবং শুদ্রগণ সঙ্ভনের প্রতি নমফ্ষারবিহীণ ও পণ্ডিতাভিমানী হইয়া ছ। 
৩৬। অধিকন্ক-_পৃথিবীতে কোথাও কোন ব্যক্তিকেই জ্ঞানী, যোগী, তপম্থী। 

যাভিক, দত, ব্রহপরায়ণ, শ্রদ্ধালু, শাস্্াভযাসরত অথব। শানে সুদৃটবিশ্বাসসম্পন্ন 

( শ্রদ্ধাযুক্ত ) দেখা যাইতেছে না। হায় হায়! অতিশ্টিরপ্রকৃতি কলিকি জগতকে 
ভম্ম করিয়া ফেলিল! 



প্রথম আশ্বাদঃ ১৫ 

সংসারার্ণব-ভারণার় যম্বতে (৯৯) নাস্তীতরে। নাবিক- 
স্তং কৃষ্ণ করুণ|নিধিং নহি জন: কোহুপাত্র সংসেবতে ॥ ৩৭ 

অস্মিংশ্চ যুগাধমেহগাধমেব (১০০) দুষখং মনুজানামনুজানামি (১০১), ন চাস্ত 

নিস্তরণো-পায়োহপায়োক্বিতঃ কশ্চিদালোক্যতে ॥ ৩৮ ॥ তথাহি 

জ্ঞ।নং যোগে হপি চিত্তেক্দ্িয়চয়-বিজয়া সম্ভবা শ্লৈব সিধ্যেৎ 

ক্লেশং সে।ঢুল্ম/পহত্তে (১) ন কমপি মনুজ। স্তেন লুপ্ত: ভপো।ইপি (২)। 
মন্ত্র/ভঙ (নেন কমা ণ্/পি ন সফলত।ং (৩) যান্তি তন্ম।দ্ যুগেহস্মিন্ 
কেনোপায়েন লে।কা নিজহৃদয়গতং বস্তু সংসাধয়স্ত (ক) ॥ ৩৯ 

অতঃ কল্িকাঁল-কুণুল-কবলিতশহ্যাহ্য লোকম্য কল্যাণকরণকল্যং (8) কমপি 

নাকলয়ামি কালিন্দী-কুল-কনান-কলি-কুশলং কালিয়-কন্-কর্তনং (৫) কৃষ্ণমেবাস্তরেণ, 

(৯৯) যং শীরুষ্ণমুতে বিন।, খহেযোগে দ্বিতীয়! চেতি ম্মর্ষ।তে, পুকষারাধনমূতে ইতি পুষ্পাস্ত- 

প্রয়োগাৎ। (১০*) অগাধং ছুস্তরং, অগাধমতলম্পশমিত্/মর: । (১১) অত নিরস্তরং জানামি 

অন্রমিনোমীত্যর৫থঃ বিনাশরহিতো নিরস্তরায়ে। বা । 

(১) ক্ষমন্তে, (২) তপোনাম কামক্লেশসহিফুতা। (৩) সম্পূর্ণভাং ফলবত্বামিতি যাবৎ । 

(ক) স্বন্বদয়-গতবস্থ মদ্বয়জ্ঞ।ন-লক্ষণং ভগবত্তত্বং সংসাধয়ন্ত সশীচীনসাধনদ্ধার। প্রাপ্ম,বন্ধ। 

(৪) কুগুলী ব্যালঃ সর্প ইতি ঘাঁবং! কল।ণকরণকল)ং মঙ্গলসাধনদক্ষং। 
৬০৫৫৮, পপ পা জী ৯ 

৩৭। হায় হায়! অন্ত আর কি বলিব? ধাঁহার নামাভাসের লবমাত্রও 
একবার জিহ্বায় স্পর্শ অথবা কর্ণে শ্রবণ করিলে দুর্জয় ও ছুঃস|ধ্য মায় নামক রোগ 
নির্মল হইয়া থাকে যদ্ধতীত (ধিনি ভিন্ন) সংসার-সাগর পার হইবার অন্য কোনও 
নাবিক € কর্ণধার) নাইঃ এ সংসারে কোনও ব্যক্তি সেই করুণা-ণিধি শ্রীকৃষ্ণের সেবা 
(ভজন ) করিতেছে না। 

৩৮। এই অধম যুগে মানবগণের নিরবচ্ছিন্ন (নিরন্তর ) অগাধ দুঃখই অনুমান 
করিতেছি; 'ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার ধ্বংসরহিত ( অন্তরায়শুন্া ) কোনও উপায় 
দেখিতে পাইতেছি না। 

৩৯। কেনন|--মন ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে না পারায় জ্ঞান এবং যোগ 
কিছুই সিদ্ধ হইতেছে না। মানবগণ কোনও ক্লেশ সহা করিতে না পারায় তপন্ঠাও 
লুপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রজ্ঞনের অভাবহেতু কম্মসকলও সম্পূর্ণ হইতেছে না। অতএব 
এই যুগে কি উপায়ে লোকে মনোমত অভীষ্ট ( অভিলফিত ) বস্তু সাধন করিবে। 



১৬ শ্ী্রীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 

যেন খহ্ব।ব্ান্তং কাশ্যপাং (৬) কুত।ধিকারোহপি কলিঃ কামং নাক্রমিতুং কৃতী বভৃব (৭); 

যেন চ পরিপালিত্েন পরীক্ষিত! পরাভবং প্রচুরং প্রযপিতশ্চ (৮) 18০ 
স চেদবতারং বতারং (৯) কুরুতে, কু-রুতেন ছুঃখজেন জীবানা (১০) মার্জ্রীকৃত- 

হৃদয়; সহ-পরিকরৈঃ করৈরিব স্বকীয়ৈ দৈবতো ব্যধিতানাং (১১) মানবানাং নবানায়াদিব 

(১২) কলিতো! মোক্ষঃ শ্যা।নান্যথা ॥8১ 

তস্মান্ময়াময়াদিব (১৩) কলিতো মোচয়িতমেতান্ মানবান্ ম!হনবাপ্ত প্রযত্েন (১৪) 
ভবিতব্যং পরে[পক।রকত1 হি জগদে জগদেককৃ হ্যতয়। (১৫) বিশিষ্টেঃ শিষ্টেঃ ॥ ৪২ 

(৫) কক দত্তঃ, অস্তরেণ বিনা, অতস্তদধোগে কর্মপ্রবচনীয় ধাদ্ দ্বিতীয়া । (৬) কাশ্তপীং পৃথবীং (৭) 
কী বব সমর্থোইভূৎ। “যাবৎ স পাদপগ্মাভঢাং ম্পৃশনাস্তে রমাপতিং। তাবৎ কলির্বে পৃথিষীং 
পরাক্রান্তং ন বাশকদিতি শদশমা২। (৮) পরীঙ্ষিত। চ রজ। কলি নির্জয়বুন্তং ভাগবত 'প্রথমস্ন্ধে 

প্রুসিদ্ধম্ । 

(৯) বত থেদে অরং শীঘ্র", লঘুক্ষি গ্রমরং দ্রুতমিত]মরঃ। (১০) জীবানাং কলিহতানাং 

দুষ খঙ্জেন তাপত্রয়-সম্তবেন কু-রুতেন কুৎসিত ধ্বনিন।, ক্রন্দনেনেতি যাব |  আদ্রীরুত্হাদয়ঃ 

ল্িপ্ধীকতান্তর: স শ্ররুষ্ণশ্চে স্বকীম়ৈঃ করৈর্াছভিরিব পরিকরৈঃ পরিজনৈঃ সহ অবত।রং কুরুত 

ইত/ন্বিতার্ঃ। “জয়তি জননিব!স” ইঠ্যত্র যহুবরপরিষৎ ট্বর্দোভি' রিতুযুক্তেঃ। (১১) ক্রিটানাং 

(১২) অভিনবঙ্গালাৎ ইব, আনায়ো জাল ইতি ম্মরণাৎ | 

(১৩) আমম়্াৎ রোগাং। (১৪) ন অবাণ্রঃ প্রাপ্রুঃ প্রযস্থে। ধেন তাদৃশেন ম। ভবিতব্যম্, অপিতু 

৪০। অতএব_যে কৃষ্রের চরণাব্রান্ত পুধিবীকে কলি অধিকার করিলেও 
আক্রমণ [ প্রভাব বিস্তার ] করিতে সমর্থ হয় নাই এবং যে কলি কৃষ্ণরক্ষিত মহারাজ 
পরীক্ষিৎকূঁকক অত্যন্ত পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই কালিন্দীকুলকাননে কেলি- 
কুশল কালীয়দর্পহারী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতী৩ কলিকাল সর্পকবঝলিত এই লোকের 
কল্যাণসাধনে সমর্থ অন্ত কাহাকে ও দেখিতেছি ন|। 

৪১। কলিহতজীবগণের ছুঃখজনিত [ তাপত্রয়সন্তুত ] কাতর ক্রন্দন-ধবনিতে 
বিগলিতা-হৃদয় ] সেই শ্রীকৃষ্ণ যদি নিঞ্জের বাহুম্বপ পরিকরগণের সঙ্গে অবিলম্বে 
অবতার গ্রহণ করেন, তাহ হইলেই দৈবক্রিষ্ট মানবগণের অভিনব জালম্বরূপ কলি হইতে 
মুক্তি হইতে পারে। অন্থ প্রকারে মুক্তির সম্তাবনা নাই। 

৪২। অতএব আমি রোগম্বরূপ এই কলি হইতে এই মানবগণকে মোচন 
করিতে ঘত্বহীন হইব না [ অর্থ।ৎ সচেষ্ট হইব ]। যেহেতু বিশিষ্ট শিষ্ট জনগণ [ মহৎ, 
ব্যক্তিগণ ] পরোপকা রসাধনকেই জগতের একমাত্র কৃত্য বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। 



প্রথম আম্বা॥ঃ ১৭ 

তথাহি--ক্লেশানবাপ্যাপি পরোপকারঃ 
সর্বৈর্জনৈরেব সদ] বিপেয়ঃ। 
পশ্যানিল; স্বং খলু ভক্ষয়িত্। 
পাত্যেব সর্পানপি হি ক্ষুধাতঃ॥ ৪৩ 

তস্য চ শ্রীকৃষঃস্য সাক্ষাদীক্ষণায় ক্ষণায় [১৬] সবপ্রকারাভিরামধুরা-মধুরা [ক] মধুরৈব 

ময়া গন্ভব্যা। অকে [১৭] চেম্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্তং ব্রজেদিতি গ্যায়াত। শায়ুতে 

চানুভূয়তে চ তন্য তত্র সর্বদাবাসঃ [১৮] সর্বদা বাসঃ ॥ ৪৪ 

তত্রাপি মম পুর্ব-মনোরথসাধকং গোবদননিকটভূমিস্থং মদভিথ্য|ভিথ্যাতং [১৯] 
কুণুডমেবাশ্রয়ণীয়ং, দৃশ্ঠতে হি লোকরীতিরিয়ং সবত্র। 

যত্র মনোরথ-লাভঃ (২০) সকৃদ্পি নৃণাং কদাপি স্য(ৎ। 
যাল্তি মুছুস্তত্রামী দ্াতৃগৃহে ভিক্ষুক। যদ্বৎ ॥ ৪৫ 

ময়া সযদ্েনৈব ভবিতব্যমি ঠ্যর্থঃ। ভাবে কৃত্যপ্রত/য়ঃ। (১৫) জগতঃ এককৃত)তয়া মুখ্যকাধ)তয়া 
অগদে কথতা শিষ্টেরাপ্তজনৈরিত্যর্থঃ। “একে মুখ্যান্তকেবা' লইত্যমরঃ। 

(১৬) ক্ষণায় পরমোতসবরূপায় সাঙক্ষাদীক্ষণায় প্রত্যক্ষতো  ডর্ুমিত্যথঃ। ততুমর্থাচ্চ 
ভাববচনাদিতি চতুর্থী। (ক) সর্বপ্রকারাভিরামন্ত সর্বব্ধ-সৌন্দধ্যস্ত যা ধূরতিশয়স্তয়! মধুরা। 

“খক্পুরবূঃ পথামানক্ষে' ইতি কৃত-সমাসাস্ত ধুরঃ পরবল্লিঙ্গতয়া ধুরেতি স্ত্রীত্বং। মধুর। মথুরেত্যর্থাস্তরম্। 

(১৭) অকে নিকটে (১৮) সর্ধেষাং দবমুপতাপম্ আ সম্যক অস্ততি নাশয়তি তাদৃশঃ ! 

(১৯) মঙ্সায়। প্রসিঙ্ধম | (২০) সঙ্কল্লসিদ্ধিঃ | 

৪৩ অতএব অশেষ ব্রেশ প্রাপ্ত হইয়াও সকলেরই সর্ববদ। পরোপকার করা 

কর্তব্য । যেহেতু দেখ! বাধু সত্য সত্যই আপনাকে ভক্ষণ করাইয়। সর্পকেও ক্ষুধা 

হইতে রক্ষা করিয়া থাকে [ সর্পের নামান্তর পবনাশন ব| বাযুভূক ] ॥ 

8৪1 “নিকটে যদি মধু পাওয়া যায় তবে কেন পর্বতে যাইবে”_-এই স্যায়ানুস|রে 

আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দপ্রদ সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্ত সর্বপ্রকার 

সৌন্দর্যযাতিশয্যে মধুরা মথুরাতেই গমন করিব। কারণ ইহা শুনিতে পাওয়া যায় এবং 

অনুভব করা যায়--সকলের তাপহারী (সেই) শ্রীকৃষ্ণ অর্ববদ1 সেইখানে বাস করিয়। 

থাকেন ॥ 

8৫ তদ্মধ্যে আমার পুর্ববমনোরথসাধক গোধদ্ধনের নিকটবত্তী ভূমিস্থিত আমার 



১৮ শ্রীপ্গৌরাজ-১*পুঃ 

এবং (২১) কৃপাপরবশে। মুনিরা জরাজে। 
নিশ্চিত্য ভাক্তবলতঃ খলু কামগ্ামী (২২)। 
শ্রীকষ্ঃদর্শন-সমুগস্ক-চারুচেতা- 
স্তস্থেব তত্র পরিনন্দিতধীঃ (২৩) প্রতস্থে ॥ ৪৬ 

ইতি শ্মৎ কলিযুগপাবনাবতার-ভগবন্নিত্যানন্্-কুলতিলকল্প্রীল কিশোরীমোহনগোন্ামি-সনু- 

শ্রীরঘুনন্দন-গোন্ব। মি-বির চিতে শ্রশ্গৌরলীল!মৃতে শ্রীগৌর।বতার- 
কারণ-কথনে। নাম প্রথম আম্বাদঃ। 

এ এ অপ আপ সপ পসরা শিিপাীশি 7 

(২১) এবমিখং নিশ্চিত্যেত)গয়ঃ। মুনিবরশশেষ্ঠঃ ীনারদঃ (২২) শ্বৈরগামী | ২৩) হাতি: 

বন লি রসথিতবা শিতাথ। “নমবগ্রবিভ)ঃ স্থঃ' ইঠ্যাম্রনেপদমিতি ॥ 
পাপ পা পপি ৩ 

নামে প্রসিদ্ধ কুণুকেই আমি আশ্রয় করিব। যেহেতু সর্বত্র এই প্রকার |র লোকরীতি দৃ্ 
হইয়া থাকে-_যে স্থানে কখনও লোকসকলের একবারমাত্রও মনোরথপুর্ডি হয়, দাতার 

গৃহে ভিক্ষুকদিগের ন্যায় তাহারা পুনঃ পুনঃ সেই স্থানেই গমন করিয়। থাকে ॥ 
৪৬। ভক্তিবলে শ্থেচ্ছাবিহারী পরম কৃপালু মুনিপ্রবর নারদ এইরূপ নিশ্চয় 

করিয়। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত উত্কঠিত চিত্তে তত্ক্ষণাত সেই স্থানে সানন্দ 
প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৬॥ 

ইতি শ্রীমত্ক লিযুগপাবনাবতার-ভগবন্লি ত্যানন্দ-কুলতিলক শ্রীল 
কিশোরী মৌহন গোস্বামি-সুনু শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি বিরচিত 

শ্রীগৌরাললীলাম্বতে শ্রীগৌরাবতার-কারণ-ক থন-নামক 
প্রথমান্বাদ ॥ 

রনি ডি চআত 



ভ্িিভীলম্জ আত্মাদঃ 

প্রস্থিতশ্চাসৌ পরমপ্রেম-প্রমৌদ-পীযুষপারাবার*পুর-পরিমগ্রঃ প্রকটপুলক-পালী- 

পরিষ্কতপুদগলঃ (১) পরামমর্শেদং মনসা॥ ১॥ 

অহে! বত মমেদং দিনং ম্প্রাতং (২) ম্ৃপ্রাতং (৩) কুশলেন যদজ্র পরমন্খ 

বন্দাবনং বুন্দাবনং বিলোকয়িয্যামি। পশ্] পশ্া--॥২॥ 

ব্রক্মাপি সর্বজগতে। গুরুরীশ্বরঃ সন্ 

যন্মিন্ জন্গু ববসজাতিষু (8) সংববাগ্। 

তও্কুষ্৫ধামগণমৌলিসমং (৫) জনঃ কে! 
বৃন্দবনং কলয়িতুং (৬) লভতেহপি (৭) যোগী॥ ৩॥ 

(১) ভূষিত-শরীর ইত্যর্থঃ। ভূষায়ামিহ সুড়।গমঃ। 

(২) শোভনং প্রাতরস্তেতি স্ুপ্রভাতং, শ্প্রাতমৃখেত্যাদিনা নিপ।তঃ। (৩) কুশলেন 

নুগ্রাতং পূর্ণং প্র! পূরণে ধাতুঃ | 

(8) তৃণজাতিযু (6) শিরোভুষণতুল্যং স্বে।পণ্ি বিরাজমানমি তার্থঃ। (৬) ভ্ষ্ং গ্রাপণো- 

তাত | (৭) অপিরত্র ভিরক্মে, তেন যোগী সমাধিমান্ অপীত্যর্থঃ। 

১। অনন্তর দেবধি নারদ শ্রীবন্দাবনাভিমুখে গমন করিতে করিতে পরম 

প্রেমানন্দা-মৃতসাগরে মগ্ন হইয়া রোমাধ্ঠিত কলেবরে মনে মনে এই প্রকার আলোচশ! 

করিতে লাগিলেন__ 

২। অহো! 

পরমন্ত্খবৃন্দের রক্ষকম্বরূপ শ্রীবুন্দ।বন দর্শন করিব। দেখ দেখ-- 

৩। ব্রঙ্গ। সমস্ত জগতের গুরু এবং ঈশ্বর হইয়াও যে স্থানে তৃণজাতিতে জন্ম 

বাঞ্ছ। করিয়াছিলেন, এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যিনি যোগী হইলেও সেই শ্রীকৃফের 

ধামগণের শিরো মণি-্বরূপ প্রীবৃন্দাবনের দর্শন লাভ করিতে পারেন ? 

আজ আমার ধিন স্থগ্রভাত ও মঙগলপুর্ণ। যেহেতু আমি 



২০ ভীঞীগোরাজ-চম্পঃ 

এবং ভাঁবং ভাবং (৬) ভবন্ধুরং (৯) বন্ধুরজজনকং (১০) জনকন্দায়কং 

(১১) বৃন্দাবনং দুরতে। বিলোক্য বিপুল-পুলক-পরিদ্লত'কলেবরো৷ বরো মুনীনামিদং 

জগাদ ॥8 

যম্মিন্ গৌপনিতদ্থিনীসমুদয়ৈ? সংপূর্ণচক্রো জ্বলে 
রম্যে রাত্রিকুলে ব্যদায়ি মধুরঃ কৃষ্খেন রাসোৎুসব;। 
তদ্ব ন্দাবনমেতভুত্তমলতাভূমীরুহের্ভূষিতং 
বিক্রীড়ন্স গরাি-গুঞ্জদলিকং (১২) সম্যগ, জরীজ স্ত্যতে ॥ ৫ ॥ 

অন্থতো। নয়নে নিক্ষিপ্য পুনঃ প্রোবা৮- 

সেয়ং পতঙ্গতুহিতা (১৩) বিলসভ্যজ অং 

যন্যাং স রাসরসিকো! ব্রজ সুন্দরীভিঃ | 

আর সনৃত্যবর-লবূপরিশ্রমঃ সং- 
ন্চত্রে গজে। ব্গজীভিরিবান্বুকেলিম।| ৬ ॥ 

(৮) ভাবায়ত্ব। ভাবয়িহ। ই1ঠ “আভীঙ্ষে] ণমূল্ ৮* হাত ণমূল্। (৯) কান্ত্যা সুন্দরং (১০) বন্ধোঃ 

শ্রকষ্চম্ত রঙগজনকং কৌতিকাবহং। (১১) জনাশাং কন্দায়কং স্ুখদ|য়কম | 

(১২) কুজদভঙ্গং। (১৩) স্য/কন্া যমুনেতি যাবৎ। 

৪। এইরূপ চিন্তা করিতে কগিতে মুনিবর দূর হইতে সুন্দরশোভা-কাস্তিময় বন্ধু 
শ্রীকৃষ্ণের কৌতুকাখহ, জনগণেম স্তখপ্রণ শ্রীবন্দাবন দর্শন করিয়। বিপুলপুলকাঞ্চিত 
কলেবরে বলিতে লাগিলেন 2-- 

৫। যেখানে কৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে পুর্ণচম্্রসমুজ্্বল রমণীয় রজনী সমূহে মধুর 
রাসোৎসব করিয়াছিলেন, হ্থন্দরলতাবক্ষভূষিত ক্রীড়াপর-স্থগগণশোভিত ভূঙগধবনি-মুখরিত 
এই সেই বৃন্দাবন অতিশয় প্রকাশ পাইতেছে ॥ 

৬। পুনরায় অন্ঃদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ৫_-যাহাঁর বক্ষে রাসরসিক 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ্ন্দরীগণের সঙ্গে শ্রীরাসনৃত্যে পরিশ্রান্ত হইয়। করিণীগণের সঙ্গে করীর ্যায় 
জলকেলি করিয়াছিলেন, এ সেই সু্ধ্যনন্দিনী যমুনা শোভা পাইতেছে। 



দ্বিতীয় আন্বাদঃ ২১ 

পুনরপরব্রীপরত্রাণোত্স্টকো (১৪) মুনিনিহিতলোচনো  বাঁচমুচ্চচার-__অহে।! 

সোহয়ং গোবদ্ধনেহগে। (১৫) বদ্ধনে। মনে'হঘানাং (১৬) নোহঘানাঞ্জ সর্বেবষ|মস্থ্য সৌভাগ্য- 

ভাজনত। (১৭) জনতা-মতি (ক) মতিপ্রশমতি | পশ্য পশ্য--॥৭ 

যো লেভে স্ুররাজ (১৮) কল্পিত মহ।বুষ্টো হরেশ্ছজ্্রতাং 
খেলায়াং পশুপাল ৫১৯) রাজ্যকরণে সিংহাসনত্বং তথা । 
গোশীভিঃ সহ দানকেলি-কলহে ঘট্টাসনত্বং দিব 
যামিন্যামধরো।ধতাং (২০) ল্মররসে সোহয়ং কথং বর্ণ্যতাম্ ?1৮ 

এবং দর্শদর্শং ৩২ শরকুষ্ণপ্রেমধুরন্ধরং মধুরন্ধরং (২১) নিকষা নিকষাশ্ম। 

(১২) শ্যামলজলং স্বণান্ন। (২৩) বিদিতং কুণগুমালোক্য লোত্র। (২৪) বিললোচনে! ললাপ ॥৯ 

(১৪) অপরজন-্রক্ষণোতস্থ কত | (১৫) অগংপবতত। (১৬) নোহম্ম।কং মনোহঘানাং 

মনোহঃখানাং সর্বেষামঘানঞ্চ পাপানাঞ্চ বদ্ধনন্চেদকঃ। (১৭) অন্ত গোবদ্ধনস্ত পরমভাগ/বত্ব 

(ক) জনসমৃহশ্বুদ্ধিম |! (১৮) স্ুররাজঃ ইন । (১৯) পশুপ।লানাং গোপাল|নাং (২০) 

অস্তঃপুরহং_-নিরক্গম।গারূপকমিদং। (১৯১) শ্ুনদদং পর্তং1 (২২) |নকষা সমীপে অব্যয়ং 

তদযোগে পধর্মিতি দ্বিহীর] হাদিত্বাৎ নিকষোপল্মূ (২৩) স্বস্ত নারদস্ত নান! বিদিতং খ্যাতম, 

(২৪) লোত্রমশ্র | 

৭। অপরের ত্রাণ বিষয়ে উত্কপ্রিত মুশিরাজ নারদ পুনরায় অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 

করিয়। এই কণ। বলিতে লাগিলেন £ 

অহো! আমাদের সমস্ত মনোছুঃখ ও পাপতাপ-বিনাশকারী এই সেই গোবদ্ধন 

গিরি, ইহার সৌভাগ্যবস্তা জণবৃন্দের বুদ্ধিকেও অতিক্রম করে ॥ দেখ, দেখ-_ 
৮। দেবরাজ ইন্দ্র অণ্যন্ত বৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে যিনি শ্ীহরির ছত্র স্বরূপ, 

খেলায় গোপালগণের রাঁজ্য-পালন-শাসন কনম্মে যিনি তাহার সিংহাসন স্বরূপ এবং গোপিকা- 

গণের সঙ্গে দান কেলি কলহে যিনি তাহার ঘটু।সন রূপ এবং যিনি দিবা ও রাত্রিকালে 

কন্দর্প-রসে তাহার অন্থঃপুরশ্বরূপ হইয়াছিলেন--সেই গিরিরাজ গোব্দ্ধনকে কি প্রকারে 
বর্ণন করিব ॥ 

৯। এইরূপে দর্শন করিতে করিতে দেবধি নারদ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমময় পরম সুন্দর 
সেই গিরিরাজের নিকটবর্তী কষ্টিপাথরে ্থায় শ্টামলজলপুর্ণ নিজ নামে বিখ্যাত শ্ীনারদ 
কৃণ্ড অবলোকন করিয়া আনন্দা শ্রপুর্ণনয়নে কহিতে লাগিলেন £-. 



২২ হী গৌরাঙগ-চম্পূং 

বৃন্দ! নিদেশনমনাপ্য তটে ষদীয়ে (২৫) 
তপ্ত । তপে। বযুগানি (ক) সুদ্ুক্ষরং তু । 

রাধা-ব্রজেজ্দসূনয়ো রতিরম্যলীল।- 
মালোকয়ং তদিদমত্র বিভাতি কুগুম্॥ ১০ ॥ 

ততোহভ্রাবতীধ্য।ভীষ্টং সাধয়ানি ধয়াশি (২৬) চ শকৃষ্ণচলাবণ্যাম্বতং নয়নেনানয়নেন| 

(২৭) ধিকমিতি মনসি নিধায়াকশাদবতরতি স্ম রতিস্ময়োশফুললবপনঃ (২৮) ॥ ১১ 

অবতীধ্য চ ভ্রীরুঞ-সাক্ষাৎকা রায় ধ্যানাদিকমব্ধায় (২৯)-- 

শৃর্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষশো 
বদন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনা: । 

ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং 
ভবপ্রবাহে।পরম পদ্।ন্ুজন্। (ভাগ ১/৮।৩৬) 

ইতি কুল্টীবাক্যং গ্রমাণীরত্য তল।লা-বর্ণনময়ীং চচ্চরী (৩০) মুপবীণয়াম[স ॥ ১২ 

(২৫) যশ্ত কুপ্রহ্ত শধঙ্ষিনি। [ক বকুমুগান ব্যাপেহথ। কালাধবনোরত্/স্তলংষোগে 

দ্বিতীয়েতি দ্বিতীয়! । 

[ ২৬] পিবানি, সন্ধম।থে লোট্, পেট পাপে পাতুঃ। [২৭] নেত্রেণ দ্বারেণ। [২৮] 

সথখ-বিল্ময়াভযাং প্রীত ঠগব|ভ্যাং বা প্রফুলমুখঃ। 

[ ২৯] আত্মা বা অরে দ্রুব/ঃ শ্রে।তবে) নিদিপযা'সতব্যণেতি শ্রতিপ্রাপ্তমিহার্থঃ | 

| ৩০ ] ছন্দোবশেষং ভদ্ঘটিওং পদ্য'মত্যর্থঃ| বাঁণয়া উপগায়তিম্মেত্য্থঃ | 

১০। বুন্দার আদেশে আম যে কুণ্ডের ৩টে ৩টে বন্ুযুগ প্ন্ত কঠোর তপস্থ। 

করিয়। ভ্রীদাধা ব্রজেন্দ্রনন্দণের অতি বমণীয় লীলা দর্শন করিয়াছিলাম, এই সেই কুণ্ড 

বিরাজ করিতেছে। 

১১। অতএব এইস্থানে অবতরণ করতঃ আমি আমার অভীষ্ট সাধন করিব এবং 

নেত্রদারে শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য-স্থুধ। অত্যধিক পান করিব_-এইরূপ মনে করিয়া দেবি 

প্রেমগর্বেবাশুফুললবদনে আকাশ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন ॥ 

১২। অবতরণপূর্ন্বক তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঞ্গাড দর্শণের শিমিত্ত ধ্যানাদি না করিয়। 

“্ষে সকল বাক্তি নিরন্তর তোমার চরিত্র শ্রাবণ, গান, সংকীর্তন, আলাপ *মথব 



ছ্বতীয় আস্বাদঃ ২ 

নল্দনন্দন ভক্তচন্দন (৩১) কংসকল্দন (৩২) কৃঝ ভে । 

মচারুগীলক দ্ব/লীলক তুষ্টকীলক (৩৩) হে প্রে। ! 
ত্রাহি লোচনবত্ম শোচন'নাশি-রোচন (৩৪) মে সকৃৎ 
বাঞ্ছিভং মম পুরয়োত্তমকেলি-বিভ্রম সৌখ্যকৃণ ॥ ১৩। 

এবং বিপঞ্চী-পঞ্চীকৃঙম্বরেণ (৩৫) বরেণ বন্ধ গায়তি নারদে নার দেবতাপি (৩৬) 

ক] মোহং মোহং (৩৭) কর্ড ং শরু,বতা, কা বার্ত। মানব-ভূজঙগমানাং (৩৮) জঙগমান।মিত- 

রেষামপি কিমন্যদ্ বক্তব্যম, ॥১৪ 

[ ৩১] ভক্তানাং চন্দনবৎ আহ্লাদক। [৩২] কংসং কন্দয়তি বিক্লবয়তীতি তথা। 

[ ৩৩] ছু্ানাং কীলকব্/শক গ্রভো নিগ্রহাগ্গ্রহসমর্থ। [২৪ ] নেত্রপথশোকনাশকরুচে। 
[ ৩৫] বিপঞ্চয। বীণয়া পঞ্চীক ঠঃ প্রপঞ্চিতে! যঃস্বরস্তেন। [৩৬] দেবতাপি কা কে! 

দেবোহপি মোহং মুচ্ছাৎ নার ন প্রাপ, আপতু সর্বাপি দেবতা । [৩৭] উহুৎ বিতর্কং কর্তৃং মা 
শর,বতী অসমথেত্যর্থঃ। [৩৮] নগাণ|ং তিরশ্চাঞ্চ ইতরেষং স্থাবর।ণ|মপি। 

অন্যে কীর্তন করিলে তাহার অভিনন্দন করিয়া থাকেন, তাহারাই অআচিরে 

জন্মপরম্পরানিব্তক তোমার চরণকমল দেখিয়| থাকেন” আমন্তাগবতে কুন্তীদেবীর এই 

বাকাটাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করতঃ শ্রীরুঞ্ণলীলাবর্ণনময় চচ্চরী ছন্দে রচিত পঞ্চ বীণাধন্ত্ে 

গান করিতে লাগিলেন ॥ 

১৩। হে নন্দনন্দন ! তুম ভক্তগণের নিকট চনদানবত তাপহারী ও -স্থপ্রদ। 

হে কৃষ্ণ! তুমি কংসের বিক্লুৰক!রা' অর্থাৎ শয়দ | তে'মার চরিত্র অতি রমণীয়, তোমার 

লীলা সর্ববজন-মনোহারিণী, এবং তুমি দুষ্টগণের বিনাশকারী। তোম|র কাস্তি 

সর্ববশোকাপহারী এবং তুমি তোমার উত্তম লীলাবিলাসের দ্বারা সকলের সখ বিধান 

করিয়া থাক। হে প্রভো! তুমি একবার নয়নপথে আসিয়। অভিলাষ পুর্ণ কর॥ 

১৪। এইরূপে বীণাযন্ত্রে উৎকৃষ্ট স্বর সংযোগ করিয়া দেবধষি নারদ যখন 

বনুপ্রকারে গান করিতেছিলেন, তথন অন্ত আর কি বলিব !-_মানব, ভুজঙগ, জঙ্গম এবং 

শ্থাবরের কথ দুরে থাক, দেবতা পর্যন্তও সে গান শ্রবণে সবিশেষ বিতর্ক করিতে না 

পারিয়া মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 



২8 শীঞগোরাঙজ-৮*প 

গানেন তেন মধুরেণ গৃহাতচেত। (৩৯' 
মন্ত্রেণ বৈভবভূত। গ্রহবদ্ধঠেন (8০)। 

আকৃষ্যমাণ ইব গ্োপমহীপ-সূনু (৪১) 
রাবিবর্ভূব পুরতে। মুনি-পুজ বন্যা ॥১৫।॥ 

ঘনখ্য।মঃ (৪২) কামব্রজ-সমভির।ম:ঃ (৪৩) শতহুপ| (8৪) 
স্করদ্নাস। হাসাঞিতবদন ভাম| 'জশবিপুঃ (8৫)। 
লসন্সলে। কে) ভ।লোদিততিলকজালে। মুনিমসৌ 
পুরোলবং স্তবন্প্রমদ পরিরদ্ধং ব্যরচয়ও (৪৬) ॥১৬ 

| ৩৯ ] আকষ্টমনাঃ। [৪০ |] হঠে! বলাতকারস্তেন। ঝভে। হোঙ্নাঙপস্তামিতি হ-কারস্ত 

ধদেশঃ। [| ৮১) গোপবা জন ত; আকধ পুরতঃ প্রভূ বান পুমাংশ্চ।মো গৌশ্চেতি পুঙ্গবঃ 

শ্রেষ্ঠ, গোপতজ্কতলু কীঠি সমাসাস্ত;। 

| ৪২ | ঘনে। মেঘস্ুদৎ ঠ্য।ম: সিগকষকাস্তিক2। [8৩] কাম্রজঃ কনার্প-সমৃহস্তঘবৎ সম্যগ, 
অভির।ঃ শুনদরঃ। | ৪8 ] শত্হদ| বিছাৎ হব প্মুরৎ বাসে| যন্ত স পীতঠাম্বর ইত/ধঃ। প্রহ্থে বেতি 
পাক্ষিকহম্বহং, অগ্ঠথা হত্বুত্তঠাদে|যঃ ম্তাৎ। পিধন জৃষ্ঠামং মলিমমমলং কালিয়হদ ইতি প্রয়োগশ্চ 

দৃ্টীতে । [৪৫ ] ন্মিতশে|ভিতস্ত বদনস্ত ভাস কান্ত! জিতচন্দ্রঃ। [ক] পসন্তী শোভমাণ1 মালা 
বৈজয়স্তী বা যন্ত। | ৪৬ | শুবঠাং প্রাপ্টং, "পুংসকে ভাবে কঃ আ'নন্দযুক্তমকরোৎ। 

২ 1 

১৫। প্রভাপযুক্ত মন্ত্রের ছারা এই ( শিশাচাদি ) ঘেমন বলপুর্বক আকৃষ্ট হইয়া 

থাকে, তজপ নারদের সেই মধুর গানে আকুষ্টচিত্ত হইয়! গোপরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ 

মুনিবরের সম্মুখে আবিভূত হইলেন ॥ 

১৬। মেঘবত-সিগ্ষশ্যমকান্তি, কন্দপসমূহের ন্যায় অতিশয় মনোরম, 
বিদ্যুতর্ণবসনধার। ( পীতান্বরধারী ) মন্দহাম্যথশোভিত বদন-কান্তিতে চন্দ্রকেও পরাজয়কারী 
বৈজয়ন্তীমালায় শোভমান, ললাটে ঠিপকাবলী-বিরাজিত শ্রীনন্দনন্দন মুনিধরের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়! তাহাকে স্তস্তিত ও আনন্দযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ 
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মুনিস্ক তমবলোকমানো মানোক্জিতাং (৪৭) মুদমুদবাপ্য (৪৮) কিয়ন্তং সময়- 

(৪৯) ময়মানমোহ এবাবতস্থে। (৫০) তদনন্তরম্তরদন্তরে। (৫১) দন্তরুচিরুজ্ত্বলিত- 

হরিদন্তরে! ( ৫২ ) হহে! ভাগ্যমহো ভাগ্য (৫৩) মিত্যুচ্চৈরুচ্চরন,থায় ননাম নামকীর্তন- 
পুরস্সরং সরঙ্গং (৫৪) ননর্ত চ॥ ১৭ 

অথ পরমসৌভগবান্ ভগবানপি হর্ষকম্পভরেণ করেণ করং গৃহীত্বা প্রবেশয়ামাস 

পিতামহ-তনয়মহতনয় (৫৫) মুবাচ ৮॥১৮॥ 

শ্রীমম্মুনীশ্বর ! মমৈতদহ; স্থৃগ্গোষং (৫৬) 
জাতং যদঘ্য করুণা বরুণালয়্স্ত্রম ৷ 
আনুয় মাং স্বয়মন্থে। চরণাজযুগ্মং 
দেটবরদৃশ্যমপি দর্শযসি স্বকীয়ম.॥1১৯। 

৭ শক্ত ৮০ ৬ 

[৪৭] ইয়ত্তারহিতামপরিমিতাং [৪৯] ল্ধ1। 1৪৯1 কিয় কালং ব্যাপ্য 

“কালাধ্বনোরত্যস্তপংযোগে" দ্বিতীয়া । (৫০) প্রাঞ্টো মোহো যং তাদৃশঃ সন্ স্থিতঃ “সমবপ্রবিভ্যঃস' 

ইত্যাত্বনেপদম। (৫১) তরচ্চপলমস্তপং মনো যস্ত সঃ। (৫২) দন্তকাস্তযা উজ্জ্বলিতম্ উত্তাসিত্ং 

হরিদস্তরং দিও মধ্যভাগে যন্ত। (৫৩) অহো ভাগ্যমিতি আধিক্যে দ্বিরুক্তিঙাগ্যাধিক)ং ব্যনক্তি। 
(৫8) সকৌতুকম | (৫3) ব্রহ্গন্থুতং নারদং, অহতে| নয়ো! নীতি ধত্র তদ্ যথা স্তাত্তথা। 

(৫৩৬) হিগডিউর (৫৭) শ্রভগবতে। গে। পীজ স্বাদ্ ভঠ্যমিতু/ক্তিঃ | 
শপ পি ৩ পা শিট শোপিস শী 

১৭। মুনিরাজও তাহার দর্শনে অপরিসীম আনন্দলাভ করিয়া কিছুকাল যাবৎ 

মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর চপলমনে ( অধীরভাবে ) দম্তকান্তিতে দিগংবিভাগ 

উজ্জ্বল করিয়! “অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য 1” এই কথ! উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে উদ্খিত 

হইয়া নমস্কার করিতেছিলেন এবং কৌতুহলভরে নামকীর্তরনপুর্বক নৃত্য করিতেছিলেন ॥ 

১৮। অনন্থর পরমসৌন্দর্ধ্যশালী শ্রীভগবানও আনন্দজনি৩ কম্পভরে নিজহস্তে 

ব্রহ্মার পুভ্র নারদকে হস্ত ধারণপূর্ববক যথাবিধি দগুব নি প্রভৃতি করিতে 

অবকাশ না দিয়। বলিতে লাগিলেন £ 

১৯। হে শ্ীমন্ (প্রেমসম্প্তিমন্) মুনীশ্থর! আজ আমার দিন প্রভাত 

হইয়াছে। যেহেতু আপনি করুণার আগর, আজ স্বয়ং আহ্বান করিয়া দেবগণেরও 

অদৃশ্য নিজ পাদপদ্মপ্ধর আমাকে দর্শন করাইয়াছেন। 
$ 
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যত্কুপালবত এব জন নাং, বাঞ্ছিতং সকলমোতি স্তুসিদ্ধিম.। 

তস্য তে কিমিহ বাঞ্চিতমূলং বর্ততে তদরমাদ্দিশ ভৃত্যম, (৫৭) 11২০ 

এ৩ং হারং ব্যাহারং (৫৮) ব্যাদায় কর্ণপুটং নিপায় পায়মানামৃত ইব পরমস্তখ- 

ন্বথবিবতগভীরভাবে। (৫৯) ভাবোল্প।স-কম্পিতাপঘনো। (৬০) হপঘনোডুপতি-সদৃশে। 

(৬১) দৃশোঃ (৬২) অর্ববতোমুখেন (৬৩) সর্ববতোমুখেন যতাপ্তিমিতো মিতোত্- 

মান্গরমুব৮ ॥ ২১ 

জয় জয় (৬৪) পশ্পালাস্তেজ-লন্দোহতানো ! 

জয় জয় পশুপেশ-ক্ষীরবারাং নিধীন্দে।! (৬৫) 

জয় জয় জয় গোপী-কোকিল।লী মণ (৬৬) ত্বং 
জয় জয় জয় র।ধা-চাতকী (৬৭) নব্যমেঘ |২২। 

(৫৮) হরেরিদং ততসগন্ধিনং ব্]াহারমুক্তিং, (৫৯) পরমন্ঈখেন নিরতিশয়াননেন সুখবিতঃ 

অত্/ঞ্নতাং নীতো গভীরভাবে! গান্তীষ)ং যন্ত, (৬০) ভাবন্ত প্রেম্ণঃ উল্লাসেন কম্পিত অপঘন| অঙ্গানি 

যন্ত সঃ (৬১) অপগতো! ঘনে। মেঘে। যন্মাত্তাদূশে। য উড্ভুপতিশন্তরস্তত্তল্য ইত/থঃ। (৬২) চক্ষুষোঃ। 

(৬৩) সর্ববতোমুখেন জলেন মুখেণ সর্বতো যঠা গচ্ছতেতি “ইন্গতৌ” শতরি বূপম্। 

(৬৪) জয়জয়েঙযাদরে বীপসা, পরজ্ম আধিক্যে ত্রিপাঞ্জিশ্চ। অত্র পরম্পরিতরূপকমলঙ্কারঃ 

(৬৫) পশুপেশে। নন্দ এব । ম্সীরবারাংনিধিঃ ক্ষীরে।দে। বিশ্ুদ্ধসত্বাঝ্বকত্বাৎ, বারাংনিধীতি সংজ্ঞায়াং 

ষ্ট)লুক। তশ্) ইন্দো। চর, (৬৬) মপে। বশন্ত । (৬৭) রাবৈব চ1তকী ৩৪ অনন্থগতিকত্বাদিতি ভাবঃ | 

২০। বাহার বিন্দুমাত্র কপাতেই মানবগণের সমস্ত বাসনা পরিপুর্ণ হয় এবংবিধ 
আপনার কোন বাসন কি অপূর্ণ আছে তাহা সহর ধাসানুবাসকে আজ্ঞ। করুন ॥ 

২১। নারদ কর্ণপুট ব্যাদাপ করিয়া অতি সতৃষ্ণভাবে গহরির এবংবিধ বাক্যস্থধা 

পান করিতেছিলেন। অমৃশুপাণকারীর স্তায় অতিশয় আনন্দে তাহার গান্তীষ্য হাসপ্রাণ্ড 

হইল, প্রেমোল্লাসে তাহার কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তখন মেঘবিহীন 

শশধরের ম্যায় শোভা পাইতেছিলেন। নয়নযুগল হইতে জলধারা বদনে পতিত হইয়া? 

তাহার সর্ববাঙ্গ সিক্ত করিতেছিল। অতঃপর দেবধি সুন্দর ও পরিমিতাক্ষরে বলিতে 

লাগিলেন | £-- 

২২। হে প্রভো! তুমি গোপরূপ কমলসমূছের আনন্দবদ্ধনকারী সূর্য্যসদৃশ | 
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ভগবন্নগবন্ন জাড়াশহং (৬৮) যন্মামেবমাবেদয়সে 'দয়সে তং মামিতি' মা মিতি 

( ৬৯) যুক্তমেতদ বচনং যতঃ। 

যস্য রুপালবমীশো হপি বিধিরপি শেষোহপি পদ্মাপি। 
প্রার্থয়তে (৭০) বত স ভৰান্ কস্য কৃপাবিষয়তাং ঘাতি ৭১) ॥২৩ 

কিঞ্চ- যস্যাজ্ঞাবশতঃ সমস্তভূননং কালে স্জত্যাত্মভূঃ (৭২) 

কালে রক্ষতি বিষুরন্ধকরিপুঃ কালে পুনলুস্পতি। 

অন্য কিং কথয়ামি কারণনদীন থান্দুশায়ী শ্বরো! (৭9) 
যস্যাদেশকরো। ভবে স তু ভবান্ স্যাৎ ক্যা ভৃত্য ভবে ॥২৪॥ 

৬৮) অগবং বুক্ষবং নাহং জড়োহচেতনে। যত্স্ং মাং দয়সে কপয়সীত্যেবং মামাবেদয়সে 

কথয়সি। (২৯) মিতিঃ 'প্রমাণং তদ্যুক্তমেতদ্বচনং ম| নেত্যর্থঃ | 

(৭০) প্রার্থয়তে যাচতে, “শেষে প্রথম" ইতি ভবচ্ছকপ্ত যুদ্মদম্মদ ভিন্নত্বেন শেষত্ব!শুদষোগে প্রথম- 

পুরুষ:, একবচনন্ধ প্রতেযকসংপ্যাপেক্ষয়া বোধ।ম্। (৭১) তং প্রাপ ণে।যীত্যর্থঃ | 

(৭২) ব্রঙ্ম। আত্মভবিত্যমবঃ | (৭৩) গ্রথমপুরুষে। নহাবিষ | 

তোমার জয় হউক, জয় শুক । তুমি গোপা নন্দরূপ শীরসমুদের চন্দন্বরূপ। 

তোমার জয় হউক, জয় হউক | তুমি গোপীরূপ কোকিপগণের পক্ষে বসন্ত স্বরূপ ! 

তোমার জয় হউক, জয় ভউক; জয় হউক | তুমি রাধানূপ। চাতকীর পক্ষে নবীন মেঘ 

তুল্য। তোমার জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক ॥ 

২৩। হে তগবন্! আমি রূক্ষের গ্যয় জড় নহি ; যে তুমি আমাকে এই প্রকার 

বাক্য বলিতেছ, এবং “আপনি আমাঞ্চে দয়। করিতেছেন” তোমার এই কথাও প্রমাণসহ 

নহে। যেহেতু-্যাহার করুণাকণ! মহেশ্বর, ব্রঙ্গা, অনন্ত এবং লঙ্গনী পর্যন্তও প্রার্থনা 
করিয়া থাকেন, সেই তুমি কাহার কৃপার বিষয় হইবে ? (অর্থ সকলেই তোমার কৃপার 

পাত্র, তুমি কাহারও কৃপার পাত্র নহ )॥ 

২৪। অধিকন্ত--ীহার আল্!বশে আত্মধোনি ব্রঙ্গ। সমস্ত ভুবনের স্ৃট্টি, বিষ 

যথাকালে রক্ষ। এবং অন্ধকরিপু রুদ্র যথাকালে সংহার করিয়। থাকেন। অন্ত আর 

কি বলিব! কারণার্ণবশায়ী ঈশ্বর মহাবিধুঃও ধীহার আজ্ঞাবহ হইতে পা;রন-_-এবংবিধ 

তুমি এ জগতে কাহার ভৃত্য হইবে? ( অর্থাৎ তুমি কাহারও ভূত্য নহ।) 



২৮ শ্রীঞাগৌরাঙ-চ-প: 

তদস্ত, নাস্তি প্রয়োজনং তদ্বিচারাচরণেন রণেন চ বচসাং (৭8) বয়ং যদর্থং সমায়াম 

( ৭৫) সমায়! মহনীয়পাদাঃ €( ৭৬) সর্বশুভবন্তে! ভবস্তে। হবকলয়ুন্ত্র তৎ (৭৭) 1 ২৫॥ 

নাথ! ত্ব্যবনীতলাও পরিকরৈঃ সর্বৈঃ সহান্তর্থিতে 
লোকে প্রাদ্ুরভূগ কলি বলিভমে | ধর্ম স্য বিপ্লীবকঃ। 
যেনা ক্রান্তমিদং জগঘ্ধত নিজং (৭৮) ধম বিহায়াভিতঃ 

কুব ও প।পমপা রদুত্ম-তটিনীনা থাস্তরে (৭৯) মজ্জরতি 1২৬। 

বিপ্র। (৮”) দানাধ্যয়নযজনৈ ব্র্জতা দীঘ লোভ। 
ভক্ষ্যাভক্ষ্যব্রত (৮১) বিরহিত! নীচসেবা-নিযুক্তা2। 
ভূমীপাল। দ্বিজবন্মতীত্রাণবৈুখ্যভাজো 
বীর্ধ্যে দ স্তৈরপি ধনবধূঃ (৮২) দ্প্রজানাং হরন্তি ॥২৭। 

(৭৪) বাচাং রণেন কলহেন (৭৫) সমাগচ্ছাম, (৭৬) সমায়!ঃ সরুপাঃ পৃজ্যপাদাঃ, “মায়! দস্কে 

কপায়াঞ্চেতি বিশ্ব; ; (৭৭) শৃর্স্ত | 

(৭৮) স্বাভীবিকম্ (৭৯) অনস্তহ্ঃখসমুদ্রাভাস্তরে | 

(৮*) নন্থু কে। ব| কস্ত নিজে ধণ্মঃ যদভ/বেনৈবং খিগ্সে__তত্রাত বিপ্র! ইতি । (৮১) নিয়মঃ 

(৮২) ধন-পত্তীঃ | 

২৫। অতএব, বাউক | সে বিষয়ে বিচারের এবং বাক্যুদ্ধের ( বাক্বিতগ্ার ) 

কোনও প্রয়োজন নাই। আমিযে নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, পরম কৃপালু পুজ্যপাদ, 

সর্ববমনলময় তাহ। শ্রবণ কর ॥ 

২৬। হে নাথ! তুমি সমস্ত পরিকরগণের সঙ্গে ভূতল হইতে অশ্দ্ধান করিলে, 

ধর্মের বিপ্লবকারী অতি প্রবল কলি পৃথিবীতে প্রাদুর্ভত হইয়াছে। তাহার আক্রমণে 
জগহাসী জনগণ সর্ববতোভাবে নিজধশ্ম পরিত্যাগপুর্ববক পাপ করতঃ অপার দুঃখসাগরে 
মগ্ন হইতেছে ॥ 

২৭। বিপ্রগণ দান, অধায়ন এবং যজন ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত লোভে ভক্ষ্যা- 

ভক্ষ্যের নিয়মশুন্য হইয়। নীচসেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ ছিজ ও পৃথিবীর 
পালনে বিমুখ হইয়া দন্ত ও পরাক্রমের দ্বারা নিজ প্রজাগণের ধন ও পত্ধী 
করণ করিতেছে ॥ 



ছিতীয় আম্বাদঃ ২৯ 

বৈশ্বা। বিহায় শ্রুতিগীত বার্তাং (৮৩) 
কুর্বস্তি চৌর্য্যং নিজ-জীবনার্থন্ (৮৪) । 

শৃপ্ধে! দ্বিজপ্রেষ্যুতয়1 (৮৫) বিহীন।2। 
জীবস্তি বেষেণ (৮৬) হ হ। যতীনাম্ ॥২৮। 

ভগবন্ । বহবঃ কলয়ঃ (৮৭) ক-লয়-প্রসক্ত। (৮৮) বিলোকিতা ঈদৃশী তু বঙজিিত। 

৮৯) কলিতা কদাপি নাস্মাভি2 পশ্য পশ্া-যন্ত প্রবেশমান্রতো মাজতোষ-পিতঘেেষপরা 

(৯০) ব্যত্যস্তনয়া ( ক) স্তনয়া অভবন্ ভবনিয়মলঙ্িনঃ| ভ্রাতরোহপি তমোরোপিত- 

মোহাঃ (৯১) পরস্পরং কলহায়ন্তে হায়ন্তেতর্থে। (৯২) ন ভবতি, মমৈবায়মিতি ॥ ২৯ 
পুরুষ! রুষ! (৯৩) প্রাণমপি জহি হতি-প্রসক্তাঃ (৯৪)। অপ্যনুদারাণাং (৯৫) 

(৮৩) বেদোক্র-জীবিকাং (৮৭) স্বজীবিকার্থং (৮৫) ব্রাঙ্ষণ-ভূত্যতয়। বিহীনাস্তদ্বিরহিতাঃ (৮৬) 

সন্যাসিনাং বেশেন জীবিকা মর্জয্তীত্যর্থ;। 

(৮৭) বিবাদাঃ, (৮৮) স্থখনাশ-তৎপরাঃ (৮৯) বলবন্ত। ন আকপিতা দুষ্ট], (৯*) মাতৃরতোষে 

পিতুদ্বেষে চ ততৎ্পরাঃ (ক) ব)তিক্রান্ত নীতয়ঃ, (৯১) তমসা অজ্ঞানেন রোপিতেো! জনিতে! মোহে। 

ঘেষাং তে। কলভং কুবস্তি বৈরাদিত্বাৎ কা. গ্রত)য়ঃ, (৯২) হা-শবঃ খেদে, অয়মর্থো ধনং তে তব 

ন ভবতি, কিন্তু মমৈবায়মিতি কলহং কুর্বস্তি | 

(৯৩) ক্রোধেন হেতুন। (৯৪) হতিরাঘাতঃ প্রহারপ্তখপরাঃ, (৯৫) শঙ্কীর্ণধিয়ামপি (৯৬) পত্রীনাং 
কপি পিস ০ পাল পপাস্পী শশা 7 

২৮। বৈশ্যগণ বেদোক্ত জীবিক। বন করিয়া নিজের জীবিকার জন্য চুরি 
করিতেছে । হায়! শুদ্রগণ ছ্বিজসেব'-বিহীন হইয়া যতিবেশে জীবন ধারণ করিতেছে। 

২৯। হে ভগবন্! জগতের স্বখনাশে ত্পর অনেক কলিযুগ আমি দর্শন 

করিয়াছি, কিন্তু কলির এরূপ প্রভাব আমি আর কখনও দেখি নাই। দেখ! দেখ! 

তাহাঁর প্রবেশমাত্র পুভ্রগণ তোমার নিয়ম লঙ্ঘনপুর্ববক বিরুদ্ধনীতিসম্পন্ন হইয়া 
মাতার অসন্ভেষ এবং পিতার প্রতি ছেষাচরণে তণ্পর হইয়াছে। হায়! আতৃগণ অঙ্ঞান- 

জনিত মোহবশে “এ অর্থ তোমার নয়, ইহা আমারই” এই বলিয়া পরস্পর 

কলহ করিতেছে ॥ 

৩০। পুরুষগণ ক্রোধে পরস্পর প্রহার করিতে করিতে প্রাণ পর্যন্তও পরিত্যাগ 



৬৪ শ্ীীগৌরাজ-চম্পূঃ 

দারাণাং (৯৬) পরাধীন? পরাদঈনা (৯৭) শ্চরন্তি, বনিতা নিতান্তমেব জারাসত্ত মতয়ে। 

(৯৮) হমত-যোধা-ধর্ম৷ (৯৯) ভবন্তি ॥ ৩০ 

কি মন্যদ্বক্ত ব্যং-- 

নীয়ন্তে (১০০) খলু পামরৈঃ সুককতিনঃ সম্যক্ পরাভুতভাং 
মৃর্খেহন্ত! মনীষিণো নয়পথো নু[ক্তি ন'রা ধবস্থিতাঃ। 
ভূত্যৈঃ স্ব(মিজন।ঃ সুতৈন্চ পিভরো হাহা! প্রজাভি নূপা 
যেশ্যাভিশ্চ পতিব্রতাঃ কিমপরং পাষণ্ড স্বুপরাঃ 11৩১1 

সর্বোশপ্যশ্তযৈবংবিধো দোঁখঃ সহনীয়ো মমাভবিষ্যদ্ যদি ভবস্তুজনাঁয় জনায়নায় (১) 

নাবেক্ষ্যদয়ম। অন্য তু গুভাবেণ বেণস্যেব ভব্দ্ভজন-পদবী দবীয়সী বব (২) 

ভূবলয়হ্য ॥ ৩২ 

বনীভৃতাঃ কত! ইতি (৯৭) পরেষামাধো মনঃগীডায়ামিনাঃ গ্রভবঃ ইনঃ কধো গ্রভৌ চাপি ইত্যমর£। 

(৯৯) ন মতা আদুত। ঘোঘা ধর্ম। পাতিরতণাি-শীধন্ম! যাভিস্তাই। 
(১০০) অন সর্বেষাং 'পক্থহ|নামেক শয়াভিসম্বদাত্লযোশিতা ছেদ | 

(১) জনান।ময়নায় আঅয়ভতায় ন অদ্দেক্ষ ২ ছেষং নাকরিয্ুৎ (২) অতিদূরবিনী 

করিতেছে । তাহারা সস্কীর্ণবুদ্ধি স্সীদিগের পরাধীন হইয়াছে এবং অন্যের মনঃগাড়া সাধনে 

সমর্থ হুইয়া বিচরণ করিতেছে । বণিতাগণ উপপঠিতে অত্ন্ত আসক্তচিন্ত হইয়া 

পাতিব্রত্যাদি স্্বীধশ্মের অনাদর করিতেছে ॥ 

৩১। কি আর বলিব, হায়! পাপিষ্ঠগণ কর্তৃক ধাশম্মিক ব্যক্তিগণ নীতিপথ 

বহিভূত, মুর্খগণ নীতিমার্গে অবস্থিত, মনীষিগণ ভৃত্যগণ কর্তৃক, স্বামিজন পুক্রগণ 
কর্তৃক, মাতৃপিতৃগণ সম্যক প্রকারে পরাভব প্রাপ্ত হইতেছে। হায়! হায়! প্রজাগণ 

নরপতিগণের, বেশ্য।গণ পতিব্রতাগণের এবং অন্য কি বলিব, পাষগ্ডিগণ তোমার চরণাশ্রিত 

ভক্তবৃন্দের সর্ববতৌভাবে পরাভবসাঁধন (অবমাননা) করিতেছে ॥ 

৩২। এই কলি যদি মানবসমুহের একমাত্র উপায় স্বরূপ তোমার ভজনের 

(ভক্তির) প্রতি ত্েষাচরণ না করিত, তাহ] হইলে আমি ইহার এইপ্রকার সমস্ত দোষই 

সহ করিতে পারিতাম। পরক্থু, বেণরাজার ন্যায় ইহার প্রভাবে তোমার ভক্কিমার্গ 

পৃথিবীতে অনেক দুরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। 



দ্বিতীয় আম্বাদঃ ৬১ 

তথাহি-__শৃণে।তি ভবতঃ কথাং ন খলু কোহপি মর্ত্য: 
রুচিনন কীর্তবয়তি ত্বাং নব! ম্মরতি তে পদাস্তোরুহম। 
ন বচরতি তে পদং ন খলু সেবতে (৩) ত্বামহে। 
ব্যধায়ি কলিদন্ত্যনা ভজন-রত্ুহীনং জগৎ ॥৩৪। 

তদেবং কঠিনকলিকাল-কাননকৃশানু-কবলিতস্থয (২) নরকুঠ-কদম্বস্ত (৫) ক্লেশাব- 
কলনদকা1৩রঃ পরহিতাচরণ-লোভবন্তং ভবন্তং নবীশ-নীরদং শরণং গতোহম্মি। ভবংস্ব যদি 
ভূতলে ভূঁঙলেখা-হিঙায়ো (৬) দয়মানোধয়মানোহনুএহদৃষি-সলিপবৃষ্টিং কুধ্যাতণৈবাশ্য 
পতিতন্য (৮) লোকন্য নিস্তারঃ স্যান্নান্তথ। ॥ ৩৪ 

আস্তি চ ৬বতা ভব-তাপহারিণা (৯) সময়ো (১০) রসময়ে। রচিতঃ। 

যদ! যদ। হি ধমত্য গ্রানি ভবতি ভারত ! 
অভ্যু্থানমধম স্থ তদাআ্মানং স্জ।ম্যহম্ । 
পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কতাং 
ধর্নংস্থপন।থায় জম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ইতি ৩? ॥ 

(৩) পরিচরতি । (৭) কঠিনঃ কলিকাল এব কানন-রুশান দাবানলশ্ুদা ্ রাস্তস্ত (8) মনুজ- 
সমূহ, কু$; বৃক্ষ: (৬) প্রাণি-সমৃুহিতায় (৭) উদয়মান উদ্ধন্ যতে। দয়মানে। দয়াং কুর্বন সন্ 
৮) কৃতান্তমুণপ্রাপ্তন্ত, (৯) সংসারদুঃখনাশিন। (১০) প্রতিজ্ঞা-বচনম্। 

৩৩। “্যহেতু, সত্যসত্যই কোন ব্যক্তিই তোমার লীলাকথা কখনও শ্রবণ বা 
কীত্তপ করিতেছে না। অহোঁ, কলিদস্থ্য জগৎকে ভক্তিরতুহীন করিয়া ফেলিয়াছে 1! 

৩৪। অতএব, এবংবিধ ভীষণ (নিষ্ঠুর) ৰকলিকালরূপ-দাবানপপগ্রস্ত নররূপ 
বক্ষসকলের কেশ দর্শনে কাতর হইয়া পরহিতাকডক্ষী নবীনমেঘ সদৃশ তোমার শরণ|গত 
হইয়াছি। তুমি যদি প্রাণিগণের মঙ্গলের নিমিপ্ত দয়া করিয়া ভূতলে উদয় হইয়া 
অনুগ্রহ্ৃষ্টিরপ সলিল বর্ষণ কর, তবেই এই দুর্ৈব-কবলিত জগদাসি-জীবগণের উদ্ধার 
হইতে পারে, নতুবা অন্য উপায়ে তাহাদের উদ্ধার হইবে না| 

৩৫। তুমি সংসারের হুঃখ নাশ করিবে বলিয়া একটি রসময় (সুন্দর, স্থপ্রদ ) 
প্রতিজ্ঞাও করিয়াছ__“হে ভারত ! (ভরতবংশীয় অন্ন ) যে সময়ে ধর্মের গ্লানি এবং 
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ততে|হবতারং ভুবনে বিধায়, স্থপাষ দে।ঘৈঃ সমমেকবারম্। 
প্রতো৷ কলিব্যা লহতান্ মনুষ্যান্ কৃপা স্থধাবষ গতো নিবিঞ্ণ | ৩৬। 

অনেন বিচ্ঞ।পিতো নারদ দিতেন (১১) রদোদিতেন (১২) রোচিষ! হরিণাঙ্কহরিণাং 

(১৩) ককুভাবলিং কুর্ণণ, সর্বদ্বাপর-পরমোপশমকং (১৪) সিদ্ধান্তং মুনিমুখেনৈব সমুন্মীলয়ি- 
তুমনা ( ১৫) ব্যাজহ|র। ব্যাজহারামলহাসো ( ১৬) মলহা (১৭) সোহঘদলনঃ ॥ ৩ 

তপোধনোরস ! (১৮) নো রসময়মেত৩ যদিয়ং বস্থমতীব স্রমতীনান্ততিরপি কলিন 

কলিনায়কেন (১৯) পাড্য ইঠি। তথ।পি শাত্রাবতারো (২০) বতারোপয়িতুং যুজ্যতে 

সংখ্যাবন্ভি ( ২১) রসংখ্যাবনন্তরনভিমতহাৎ। তথা বিঞুধমোন্তরে- 

(১১) তদ্বচস। (১২) রদেভেয দন্টেভ) উদ্দিতেন উদ্গতেন রোচিষ। কান্তা। (১৩) হরিণাঙ্ক- 
হরিণাং চন্দ্রবৎ শুভ্রাং ককুভাবলিং দিক্শ্রেণীং কুর্ববন্ ধবলয়গ্িত্যর্থঃ (১৪) দ্বাপরঃ সংশয়ঃ | (১৫) 

সমুন্মীলয়িতুং গ্রকাশয়িতুং মনো! মস্ত) স স্বকথায়াঃ স্বয়ং কথনেনাস্বাগ্াত্বং শ্াদিতি ভাবঃ। (১৭) 

অব্যাজোই কপটে। হারবদমলশ্চ হাসে। যস্ত সঃ। (১৭) মলহ। সর্বপাঁপনাশকঃ অথদলনঃ শ্রীকৃষ্ণ; | 
(১৮) হে তাপসশ্রে্ঠ ! 'অগ্রাখ]ায়ামুরস' ইতি সমানান্তটচ প্রত্যয়ঃ | নে! শব্দে নিষেপাথেইব্যয়ম্। 

(১৯) কলহ্-প্রাপকেন (২*) অজ্্র কণিকালে বত থেদে! ন্বধায়ঃ প্রপক্ে বতরণং নামাবতারো 

নারোপিয়তুং কর্তুং যুঞ্যতে ইতি। (২১) বিদ্বপ্তিরসংখ্যেরনভিপ্রেতত্বাৎ। 

অধশ্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সময়ে আমি আধ্র্ভত হইয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা, 

ুক্ষত্্রকারীদিগের বিন।শ ও ধন্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুংগ অবতীর্ণ হই ॥” 

৩৬। অতঙ৩এব হে প্রভো তুমি একবার তোমার নিজপাধদগণের সঙ্গে ভুবনে 

অবতীণ হইয়া কলিকালরূপ সপের দংশনে বিনষ্টপ্রায় মনুষ্যগণকে কুপাস্থধা বর্ষণে 

অভিষিক্ত কর । ( অর্থাণ তাহাদিগকে জগ্ভীবিত কর) ॥ 

৩৭। নারদের বাক্যে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়! পাপনাশী অঘদলন কৃষ্ণ, 
ন]রদের মুখেই সকল সংশয়-নিবারক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় মুক্তাদিমালার 

(হারের) হ্যায় শুজ শিশ্মল ও নি্পট হাস্য সহকারে যখন বলিতে লাগিলেন, তখন 

াহার দন্তকান্তির প্রকাশে পিক সকল যেন চন্দ্রের হ্যায় শুজ বর্ণ ধারণ করিতেছিল। 

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন £-_ 

৩৮। হে তপোধনশ্রেষ্ঠ ! ( তাপসশ্রেষ্ঠ) ইহা দুঃখের বিষয় যে, কলহজনক 



দ্বিতীয় আশ্বাদঃ ৩৩ 

“প্রত্ক্ষদপধূগ দেবে দৃশ্ঠটতে ন কলো হরি: । 

কৃতাদিঘেব (২২) তেনৈষ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥” ইতি ৩৮ ॥ 

ইতি বচনং দামোদরশ্য দরম্যন্দদ ঘখমজল (২৩) মাক ক্ষণং পরামুশ্য পুনরুবাচ 

মুশিঃ-_প্রভো ! সত্যন্তাপসানাস্তাপসান]য় (২৪) সকপলোকব্যাতি ণিপুণানাং বচনমিদং যদ্দমী 
প্রত্যক্ষরূপবৃগিত্যুক্ত্য। ভগবানহমিত্যভিমানেনাবতারং নিষেধয়ন্তি, নতু ভক্তোহহমিত্যভি- 

মানেন, মানেন (২৫) ব্চনেনাস্মাকং কিমপ্যপচীয়তে ॥৩৯ 

শায়তে হি কয়াধু-তনয়স্থ। (২৬) ধূঠনয়স্থ(মলে (২৭) বসি চ্ছন্ন এয! ৭ কলৌ 
৬ব'তাবতারঃ রুহ ইতি, তথাচ শশাগবতে (৭1৯/৩৮)-- 

(২২) কিন্তু সঙ্য/দিঘেব ত্রিধু যুগেনু দৃখ্ঠ ত ইতি শেষঃ | ই/কবঃস্ত।মধযাদৈ শ্বধ্ঃতেন তদতিক্রমেংপি 

নান্তি দোষ ইত)ভিপ্রায়ো মৃগঃ | অয়ো বুগাঃ সত্য1দয়ঃ সন্তবঠারকালতয়া হশ্ডেতি জিষুগ উচ্যতে, 

অশ আছ্চ, প্রত্যয়াস্থোহয়ং শব্দ । 

(২৩) দরেণ ভয়েন শ্ন্দৎ ম্রদ্ ধর্জলং স্থেদো যত্র কর্মণি তদ্ যথা শ্রা্দিত্য। কর্ণ/ 
ক্রিয়াবিশেষণং (২৪) তাপস।নাং মৃনীনাং কাদৃশনাং? তন্বাহ--সকললোকম্ত তাপন্ত ছঃখস্ত সনায় 

বিনাশ।য়।!তনিপুণানাং পরমকুশলান।মিত/থ2।  এতেন ভঞ্তভাবেন[বতাণে। ভগবান লোকছুঃখং 

নাশয়িদ্ঠি সমধমিত্বেন প্রকাশাদিত্যন্ি প্রায়ো ব্প্রিতঃ। (১৫) 'অনেন বচনেনাম্মকং কিমপি 

নাপটীয়ঠে ন হীয়ত ইাত (২৬) গ্রহলাদস্তা, ন ধৃতঃ খণ্িঠে। নয় উপপত্তিধেন, একেন তদ্বাক্যন্ত 

কলি এই পৃথিবীর ন্যায় সমস্ত স্থবুদ্দি ব্যক্তিগণকেও পাড়। প্রদান করিতেছে ! তথাপি 

অসংখ্য পঞ্চিতগণের অনভিম ঠ বলিয়া এই যুগে অবঠার গণ কর উচিত নয়। কেননা 

বিষুধন্মোন্তরে লিখিত আছে-_ 

কলিষুগে লীলাময় ভগবান, শকুষণকে প্রত্যক্ষব্ূপ পাঁরণ করিতে দেখা যায় না, 

সত্যাদি তিন যুগেই তিনি প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সেইজন্য তিনি পত্রধুগ' নামে 

পঠিত হন ॥ 

৩১। প্রীদামোদরের এই বাক্য শ্রবণকাঁলে নারদের সর্বব।জ হইতে (শ্ীকৃ 

অবতীর্ণ হইবেন ন। ভাবিয়) ভয়ে ঘশ্মবিন্দু ক্ষরিত হইতে লাগিল। মুনিবর উহ। শ্রবণ 
করতঃ ক্ষণকাল যাঁব মনে মনে আলোচন। করিয়। পুনরায় বলিলেন--সকল লোকের তাপ- 
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ইং নৃতির্ধ্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ- (২৮) 
লেোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ-প্রতীপান্। 

ধর্মং মহাপুরুষ ! প।সি যুগানুবৃত্তং 
ছপ্নঃ (২৯) কলৌ। যদভনন্রিযুগো।হথ স ত্বম॥ ইতি 

নারদীয়ে ৮--ভগবতে। ভবে ৬ণিতো তে০) 

অহমেন কলৌ বিপ্রী! নিত্যং প্রচ্ছম্নবিগ্রহঃ | 
ভগবন্থকতবূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথ|। ইতি 

সব! দ্বনভিমতেচবতারে (৩১) তে বঠারেজানা যুগে যুগ ইতি বীপ্সা বিরুধ্যতে ॥৪০ 

প্রামাণাং দশিতং) (২৭) গ্রাকঠাথে (১৮) ঝফে। মত) (বাঙাবন্থি পালমসি। (২৯) নগ্ত ধর্ম মহাপুরুষ 

পাসি যুগাশবৃত্তমিতুক্তযা মম যুগাবভাপ-হবে।ক্তাঃ তাহ সর্েপ্ধেব যুগে অবতারাৎ মম ত্রিযুগতা ন 

স্তাপিত্যত্র/হচ্ছন্প ইতি । অশ্মিন্ কলে। যুগাবঠ13গ শ্বয়ং ভগবাতি ত্বমি গ্রবিষ্টহাত্তব চ ভক্তভাবেন 

চ্ছরত্বগ প্রকাশ ইত/৩ দিধুগঃ কথন ইতি ভাবঃ।  গ্রচ্ছন্নধং নাম স্বপ্রের়মীভাবকাস্তিম্বরূপৈরানৃতত্মম্। 

তবাপি ভাবিগ্ঠবতারে স্বরূপমন্তদন!দিত এব সিদ্ধমণ্তি তব্দীয়ে নিত্যে ধায়ি, যা তদ্দেব প্রকটমতুত্তদৈব 

তশ্তৈব স্বরূপান্তপং স্ববাঙা-মন্পুন্তয়ে তত্রাবিরানীপিতি জ্ঞেম্ম। তহ্ক্মভিযুক্তিত_-টচতন্তাখ্যং 
প্রকটমধুন! তন্দয়ধেক্ম।পুমি ঃ)ত্রাপুনা*চ-কা বাভ্যা শিত্যবধেয়মূ। (৩০) উল্তে। (৩১) কিন্তু তে তব 
অবতাপ্পে কণৌ মর্বথাস[ভমতে সাঃ সন্তবামি যুগে যুগ' ইত্যত্র আরেজান। বিরাজিতা | রাজু দীস্তো 

কানচ, ] বঠেতি খেদে।  বীপআয়ামত্র তিক গুবিরুধাতে | স্বয়ংভগবতো বঞ্ত গ্রতিযুগং 
সম্ভবাদর্শনদ তত্পবভারসমকাণে থাপরে উদৃত্তরে চ কলৌ-ইতঠোতিদ্যুগন্য়াপেক্ষয়া সা যুজ্যত 

ইতি ভাবঝঃ। 

নাশে (দুঃখ নিবারণে ) অতি নিপুণ মুনিগণের এই খাক্য সঙ) বটে, যেহেতু প্রত্যক্ষরূপধূক্ 

এই উক্তি দ্বাা তাহাঞ্া “আমি ভগবান্”, এই অভিমানে ভগবানের অবতার নিষেধ করেন, 

কিন্তু “আমি ভক্ত” এই অভিমানে তাহার অবতার নিষেধ করেন না। স্ৃতরাং এই প্রকার 
বাক্যের দ্বার। আমাদের কিছুই হানি হইতেছে না ॥ 

৪০। যেহেতু--অখগুণীতিপরায়ণ, কয়াধুনন্দন প্রহলাদের ( অখগ্ডিত যুক্তিপুর্ণ ) 
স্পষ্টার্থ বচনে শুনিতে পাওয়া যায় যে, “তুমি কোনও কলিতে ছন্নরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ।” 
যথা শ্রীমদৃভাগবতে প্রহলাদের উক্তি “হে মহাপুরুষ ! এই প্রকারে নর, পশু, খষি, দেবতা, 
মৎস্য গ্রভৃতি অবতারের দ্বারা আপনি লোক সকল পালন করেন, জগতের বৈরীদিগকে 
বিনাশ করেন এবং যুগানুগত ধণ্মকে রক্ষণ করিয়। থাকেন। আপনি কলিযুগে প্রচ্ছন (গুপ্ত) 
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তদেতন্নারদণ্বচো। দব-চোটকং মহ্র্যানামত্ত্যানাশকং (৩২) ভক্তানামব্ধায় বধায় কলি- 

প্রভাবন্য ভাবশ্য (৩৩) প্রচারণায় বারণায় বান্ধবশোকা নাম!কাওমাণে। বঙরীতুং ভগবান্ 

মনসীদং পরামমশ ॥৪১ 

অহো সত্যমিদমুচ্যতে নারদেন নারদেন (৩৪) যোজয়িতুমেতচ্ছক্যতে। অস্তি মমাপ্য- 

বনী তলেহবনী ত'লেখা-হিততয়1 (৩৫) পুনরপি জনশায় (৩৬) ভজন-ন।য়ভঙ্গ নিবারণ! 

মডিলাষঃ | আং আং (৩৭) স্বশ্থা।পি পরমং প্রয়োজনমজনমনো বিষয়ঃ (৩৮) কিমপ্যস্থি 1৪২ 
০ 

(৩২) মণ্তনাং দবচোটকমুপতাপ-থ গুকং টুটসট ছেদনে ধাঙুঃ) অর্যাঃ গাড়ায়াঃ নাশক 

(৩৩) স্বপ্রেম্ণঃ | (৩৪) রদেন খণ্ডনেন যোজয়িতং না শক্যতে ন পাধ/ঠে। (5৫) খ্ডিতদেবাহিততয়া 

তেষ/ম[হ তাবনয়নার্থ(মত্যথঃ। (৩৬) জন্মনে গ্রাভাবং গ্রহী তুম হ্যরথঃ, তথ। ভজন-নায়ন্ত স্বভও্যপ্রাপ্ে- 

ষে। ৬: প্রতিবন্ধন্তম্ত নিবারণার্থং মমাপি অভিলাযোহন্তি। (৩৭) আমিঠ্যব্যয়ং ম্মরণার্থে সম্থমে 

দ্বিরুক্তিঃ। (৩৮) জন।নাং মনসোহপি অগোচপঃ, বিষয়শন্দস্ত অজ্হপিঙ্গহাৎ পুংস্থম্। (৩৯) দ্বারকা 

ছিলেন, এই নিমিত্ত তিন যুগে আপনার আধিভাব থাকায় আপনি গজিযুগনামে প্রসিদ্ধ ॥% 

হে ভগবান! নারদপুরাণে তোমার উক্তিতেও শুনিতে প1শয়। বায়, যখ। “হে বিপ্র ! আমিই 

কলিযুগে নিত্য প্রচ্ছন শরীরে (ম্বরূপ লুকাইয়) ভগধ্গক্তকপে সববতোভাবে লোকসকলকে 

রক্ষ| করি” 

কলিযুগে তোমার অবতার সর্ববতো ভাবে অনভিমত হইলে 'যুগে যুগে” এই বাক্যে 

বিরাজিত বীপ্নার বিরোধ হইয়া পড়ে_অর্থাও অস্টাবিংশ মনন্তরীয় শেষ দ্বাপর ও 

কলিযুগে তুমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়। থাক | যুগাবতার এখন তোমাতে প্রবিষ্ঠ। অতএব 
প্রতি এ ছুই যুগে মাত্র প্রচ্ছন্নরূপে অবতীর্ণ হওয়ায় বীপ। বিরুদ্ধ নহে | 

৪১। মন্ত্য (জীব) %ণের সন্তাপহারী এখং শুক্তগণের পীড়ানাশক, এবংবিধ 

নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়। শভগবান্ কলির প্রভাব বিনাশ, শিজ প্রেমের প্রচার এবং 

বান্ধবগণের শোকসমৃহ-ণবারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়| অবণার গ্রহণ করিবার নিমিন্ত মনে 

মনে এইরূপ আলোচনা করিতে ল[গিলেন-- 

৪২। অহো! নারদ সষ্য কথাই. বলিতেছেন। ইহা খণ্ডন করা অসাধ্য। 

দেবতাগণের অশুভ নিরাকরণের নিমিত্ত পুনরায় ভূতলে আবিভূত হইর। ভজননীতির 
প্রতিবন্ধকতা নিবারণ করিতে আমারও অভিলাষ আছে। 



৩৬ ভ্এীগৌরা স-৮প 

যাবগুপয়ে।পি-নগরীস্ছিত-রত্রকুড্যে (৩৯) 
ন্বচ্ছে পুর।/বকলয়ামি ৫৪০) নিজ ।ঙশোনভ্াম্। 

তাৰ জদৈন খলু তদ্রসন।য় চেতে। 
লো।ভাকুলং মম সমুৎস্ুকতাং প্রযাতি ॥ ৪৩ ॥ 

তদান্বাদশ্চ মত্প্রিয়জন-নিকরাধিক।য়। 'র!ধিকায়। ভাব্মন্থরেণা (৪১) ম্তরেণাশক্যঃ 

প্রাণ্ত,ং যতঃ 

বিষয়গতং (8২ )লাবণ্যং সাদঘিতুং কঃ ক্ষমে। বিনা'ভাবম্। 
জগদ[নন্দিনি শশিনে। মাপুর্ষেয যম্নলিন্তসৌ মূঢ়া (৪৩) 8৪ ॥ 

ন চ স্বকলেবরেবরে*পি সবস্তৈব রতিরতিশফিতৈবাস্তি, তয়ৈব তলা বণ্যশ্যাম্বাদঃ 

ত্যাঁদিতি বক্তব্যং, জাতি-ভিদাঁ (৪৪) পরিমাণ-ভেদাচ্চ, নহি রাধিকায়া মণ্কলেবরে 
যাদুশী যাবতী চ রতিস্ঠাদৃশী তাবতী চ মমাপি তত্রাস্তি 19৪৫ 

তত্র স্তিতে রদুকুড্যে মাণময়ভন্তৌ। (৪০) 'অবাকলক্ষমদ্্রাপর্মিত্যর্থঃ। পপুপি লুঙাশ্মে ইতি লট্। 

(৪১) ভাবমাএয়জ|তীয়াং রিং বিনা 'অস্তরেণ মনসাপি। (৪২) বিষয়োহ্ত্র ভাবস্তৈব 

স্বায়িনোরত্যাখ্যন্ত জেয়ঃ। (5৩) অত্র বৈধর্মোণ প্রতিবস্তপমালস্কারঃ | 
(88) বিষয়াশ্রয়ণডেদেন ওদ্ভেদ্া সত্বাৎ নু নাতিরিঞ্তয়া পরিমাণভেদহ) চ বেদিতব্যম। 

আং আং অথাত আমার স্মরণ হইয়াছে, স্মরণ হইয়াছে। আমার নিজেরও 
কোনও একটি পরম প্রয়োডন আছে। তাহ! অপরের মনোগোষব নহে । 

৪৩। ছারকাঁনগরীস্থ স্বচ্ছ মপিময় ভিত্তিতে আমি যেদিন হইতে নিজ অঙগশোভ। 
দর্শন করিয়াছি, সেইদিন হইত্ডে তাহা আস্বাদন করিবার জন্য আমার লোভাকুল চিত্ত 
সর্বদাই উত্কঠিত হইতেছে। 

৪৪ | আমার প্রিয়জনদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধিকার ভাবাশ্রয় ব্যতীত মনেও 
তাহার (নিজ মাধুধ্যের) আস্বাদন লাভ করিতে পারিব নাঁ॥ যেহেতু ভাব অর্থাৎ আশ্রয়" 
জ[তীয় রতি ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি বিষয়গত লাবণ্য আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়? চন্দ্রের মাধুধ্য 
জগতের আনন্দদায়ক হইলেও পদ্ম সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ | 

৪৫ নিজের দেহ মন্দ (নিকৃষ্ট) হইলেও সকলেরই তাহাতে অত্যন্ত রতি 

থাকে এবং সেই রতি দ্বারাই দেহের লাবণ্যাস্বাদ হইতে পারে, রতির জাতিভেদ ও পরিমাণ 

ভেদ হেতু একথ। বলা যায় না। কেননা আমার কলেবরে শ্রীরাধিকার যে প্রকার (ষে 
জাতীয়) এবং যশপরিমিত রতি আছে, সেই প্রকার ( সেই জাতীয় ) এবং সেই পরিমিত 
রতি আমারও তাহাতে ( আমার কলেবরে ) নাই ॥ 
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পশ্য পশ্য _ 

শিলাশকল (৫৪) শর্করা-কুশময়ে ধরিত্রীতলে 
ভ্রমন্তমবগত্য মামিহ যথা ব্যথন্তে প্রিয়া3 (৪৬)। 

তথা যদি মম ব্যথ| ভ্রমণতে। ভবেত্তহাদে! 
ন সিধ্যতি কদাচন ভ্রমণমেৰ তাদৃকৃস্থলে (৪৭ )॥ ৪৬।॥ 
ক্লেশানুমানেন পরশ লোকে গীড়েতরস্য রুচিদীক্ষ্যতে যা। 
ন সিপ্যতি প্রীতিম্বভে কদাচিৎ সেতি প্রসিদ্ধ বিদুষাং প্রবাদ ॥ ৪৭ ॥ 

তাম্বপি পর্মাধিকায়। (৪৮) রমাধিকায়াস্তস্থাঃ পীতিস্বুপমান-রহিতা শরহিতাবতা রম্য 

(৪৯) মমাঁপি গম্যা ন শব চীতি তামেব ভাবং ভাবং (৫০) ভাবং তীয়মঙ্গীকৃত্য ম্বমাধুধ্য- 

মাস্বাদয়িষ্যে, দয়িষ্যে চ তেনৈব সর্বান্মানবান্ মানবাপ্পতপ্তানিতি (৫১) মনসি ক্ষণকতিপয়ং 
পরামৃশ্য স্পম্টম]চষ্ট ॥ ৪৮ 

(৪৫) পাষাশখ গু-কঙ্কর-?র্ভ-গ্রচুরেঃ (৪৬) ভ্রীতযাশয়াঃ কাস্ত!2, বন্ুত্মজ্জ জাতে বৈকল্লিকম্। 
প্রিয়াণ|ং ব/থাধিক্যং গ্রান্য।ধিক্-নিবন্ধনমেব ) তক্তং শ্রীদশমে-যত্তে শ্জাত চরণাশুরুহ মিত্াদিন। 

জেয়ম। (৮৭) শিলাশকল|দিময়ে। মম তু মচ্ছরীরে ন তথা গ্রীতত ধা তাসশাং জাতিতঃ প্রমাণতশ্চ, 
তক্ম।ত্ত।সাং-ভ।বাশ্রয়ং বিন। মন্মধুর্ষ/ছ্যস্বদে। ময়। কথমপি নে।পলন,ং শক্য ইতি জেয়ম্। 

(৪৮) পরম।ধিকে|হয়ঃ শুভাবহ-বিধি ধরন্তাঃ, রমাপিকা লক্ষমীতঃ শ্রেষ্ঠা। (৪৯) নরহিতা 

অবতার! যস্ত সর্বাবতারিণ: সর্বশক্কিমতোহগীত্যর্থঃ । (৫০) ভাবয্িত্বা ভাবয়িত্ব। পেশস্কৎ কীটবদদিতি 

ভাবঃ।॥ (৫১) অভিমানোম্মস্তপ্তান্। 
পাম্পীশিপপিপাপিশীপিসশ পলিপ ৯ পিসি ৮ টি ক 

৪৬ ॥ দেখ, দেখ! প্রাচুর প্রস্তরখণ্ড কন্কর ও কুশময় ভূমিতে আমি ভ্রমণ 

করিতেছি জানিয়। আমার প্রিয়াগণ যেরূপ ব্যথা পান, যদি আমার ভ্রমণজন্য সেই প্রকার 

ব্যথ। হয় তাহ! হইলে সেইরূপ স্থলে আমার কখনও ভ্রমণ সিদ্ধ হয় ন1। 

৪৭।| তবেবে কথনও দেখিতে পাওয়া যায়, “এ সংসারে একজনের রেশ 

অনুমান করিয়া অপরের গাড় (ছুঃখ) হইয়া থাকে”, পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ব্যতীত কখনও 

তাহ সিদ্ধ হইতে পারে না_-পণ্তিতগণের মধ্যে এই প্রকার প্রবাদ (জনশ্তি ) 

প্রসিদ্ধ আছে ॥ 

৪৮। আমার সমস্ত প্রিয়াগণের মধ্যেও অর্ববশ্রেষ্ঠ। এবং লক্মমীরও চিত্ত-ক্ষোভ- 
কারিণী লক্ষী শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধিকার গ্রীতি সর্ববাপেক্ষ! উৎকৃষ্ট এবং অতিশয় শুভাবহ। সে 



৩৮ জ্রীতীগৌরাঙগ-চষ্পং 

অয়ে প্রজাপতি-তনয় ! (৫২) পতিত"শয়রহিত-জনানুগ্রহ-তৎ্পর! (৫৩) ভবতোদিতং 

(৫8) ৬বতে[দি৩ং জণবৃন্দং প্রত পরমহিতং মহিঙর্চ মম। যতঃ (৫৫) কলাবন্মিন্নবণী- 

তলেহবতরণায় রণায় পাপেন (৫৬) জহাস্তি মগোরথঃ ॥৪৯ 

যুগত্রয়ে সত্যমুখে (৫৭) প্রবর্তিতৈঃ পাপেন যুগ্যন্ন (৫৮) স্থরৈন' চাতুবং। 

পাপেন তেন স্বরমত্র বিগ্রহং কৃত্বা ততো নল্দয়িতান্মি ম।নসম্ ॥ ৫০ ॥ 
০০ 

(৫২) হে ব্রন্দাগ্রগ শ্রনারদোত যাবৎ, (৫৩) পতিতানাং পাতকিনাং নীতিরছিতান1ঞ% 

জনান|মনুগ্রহ তৎপর, (৫৮) ভবেন সংসাদেণ ০165২ পীাড়িঠ২, ভবত1 উদ্তমুক্তমি হায়, (৫৫) 

স্বমহনীয়হে হেতুমাহ যত ইতি। (4৬) পাপেন সহ রণায় যুদ্ধায় ভূমিতলে যদবতরণং তশ্মৈ, 
তাদথ্যে চতুধা। 

(8৭) যঠ। দিকে | (৫৮) যুপ সম্প্রহারে ধাতুঃ দিবাদাবাতুনেপর্দীঃ তথাপি যুধমিচ্ছন্নতি বিগ্রহ 

ক)জন্ত/৮৩রি মুদ্াান।ঠ পিপ)তি। যথ।--আঅগদ|গেত্লম্ণমাত্মনেপদমনিত্যং জ্ঞাপকপিদ্বত্বাদিতাযদোষঃ| 

জাতীয় গতির কোথাও উপমা নাহ | জাবের মঙলের নি!মণ্ড আমি অসংখ্য অবতার গ্রহণ 

করিলেও অর্থৎ আমি সববাবতারী এখং সববশাক্তমান্ হইলেও আ্ারাধার গ্াতি আমারও 

গম্য অথাত জ্ঞানের বিষয় বা প্রাপ্তর বিষয় নহে । অতএব সেই গতির কথ। পুনঃ পুনঃ 

ভাবিতে ভাবিতে রাধিকার ভাব অঙ্গীকারপূর্ববক অ।মি স্বমাধুধ্য আস্বাদ করিব এবং 

তন্দ্ধার। অভিমান এীক্*সন্তপ্ত সমস্ত মানবগণকে অমৃতময় কৃপাবমণ করিব--কিয়্কাল 

পধ্যন্ত ভগবান্ আকুষ্ মনে মনে এইপ্রকার আলোচপা করিয়। প্রকাশ্যে (স্পষ্টভাবে ) 

বলিলেন। 

৪৯। হে গ্রজাপতিনন্দন নারদ ! তুমি পতিত এবং নীতিরহিত ব্যক্তিগণের প্রতি 
অনুগ্রহসাধনে তৎপর তুমি যে সকল সংসার-পাড়িত জনবৃন্দের কথা বলিতেছ, তাহাদের 

প্রতি পরম মঙ্গল সাধন আমি সাদরে অঙ্গীকার করিতেছি। যেহেতু এই কলিযুগে 
পাপের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে আমারও অভিলাষ আছে। 

৫০ অত্য প্রভৃতি তিনযুগে পাপের দ্বারা চালিত অনস্থরদিগের সঙ্গে আমি যুদ্ধ 
করিয়। সন্তোষ ( তৃপ্তি) লাভ করিতে পারি নাই। এই কলিমুগে স্বয়ং সেই পাপের সঙ্গে 

যুদ্ধ করিয়া আমি চিত্তের আনন্দ বিধান করিব ॥ 



তীয় আম্বাদ ৬৯ 

ভত্ত চ--. 

আরুহা দিব্যকরণাভিধ-রম্যযানং 

সন্ভক্ত-সৈনিকগণৈঃ সহ ভুমিরজে (৫৯) 
স্বাখ্যান-কীর্তন-শরোত্কর-বর্ষণেন (৬০) 
জেম্যামি সর্বজন-পীড়ক-প।পশক্রম্ ॥ ৫১। 

বঙঃ কলিকালে কলিকালেশোপ্য (৬১) গ্যস্োপায়স্ত যস্যা কষ্টঠাপি নালোক্যতে 

নামকীর্নমন্তরেণ। তথা মুনিভিরপৃযুক্তং শ্রীভ।গবতে (১২৩৫১) 

কলে (৬২) দে1ষনিধে রাজনস্তি (৬৩) হোকে। মহান্ গুণঃ। 
কীর্তনাদেব (৬৪) মুরুষ্ণস্য জ্তবদ্ধঃ পরং ব্রজেদিতি ॥ 
হরেনাণম হরেন1ম হরেনণমৈব কেবলম.। 
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব-নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ইতি ৫২॥ 

অতুষং ওুষ্টে! নাভবম। (৫৯) ভূমিবীপ-পণপ্দেতে (৬০) শিজনাম-সঙ্ধীর্তনরূপ-বাণসমুহবৃষ্ট্যা (৬১) 

সামথ্যলবোইপি। (১২) দোবাণ।ং শ্রেয়োংঙিক্রম-হেতুনাং নিধেরপি কলেরেকো। মহান্ গুণঃ 

স্বেৎকর্ষাধায়কে। ধর্মেহন্তি; বথ। সমঃডেকোহপি বহুশাং দ%)ন|ং হস্তা, তথা স একোহপি দোষাণামিতি 
ভাবঃ। কোহ্য়ং গুণস্তত্রাহ_-কীহনাপেবেতি নান্ত)ত্র সাধনাস্কপাপেশ্েতি ভাব, কিমৃত শ্মরণাদি- 

সহিতাদিতি বা। পরং সর্বেতমং পুমর্থং প্রেমাণমিতযর৫থঃ | (১৩) বিপাজমানে।২প্তি, যথ। হে রাজন্ 

ইতি চ্ছেদ। (৬৪) এবকারেণ[গ্রেপায়-ব্যবচ্ছেদে। দশি 21 ৩ হবিনায়স্তিরুক্তিরতাস্ত-দ|ঢ 0য়, 

ক্রিয়াপদস্ত তু সা কর্মষে।গজ্।নাপেক্ষয়া বোধ) । 

৫১। সেহ যুদ্ধে দিব্য ('ডত্কুন্ট) করুণানামক হ্ুন্দররথে আরোহণ করিয়া 

উত্তমভক্ত রূপ সৈনিকগণের সঙ্গে সংসাগরাপ যুদ্ধখেত্রে নিজনাম কীর্তনরূপ শরসমূহ বর্ষণের 

বারা সর্ববজনপাড়ক পাপরূপ শঞ্জকে জয় করিব ॥ 

৫২। যেহেতু কলিকালে একমাত্র নামসঙ্গীত্ত্ন ব্যতীত অন্ত কোনও উপায়ের 
লেশ মাত্র (সামথ্য ও ) কেরক ও দৃষ্ট হয় ন1। স্থৃতরাং শ্রীমন্তাগবতে মুনিবর গ্রীশুকদেবও 
বলিয়াছেন, “হে রাজন! কলি অনেক দোষের আশ্রয় ( স|গর ) হইলেও ইহার একটি 

মহাগুণ আছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কান্তন হইতেই জীব মায়াখন্ধন-মুক্ত হইয়া! পরম 
পুরুযার্থ প্রেমলাভ করিতে পারে ॥” বৃতন্নারদ পুরাণেও উক্ত আছে--“কলিমুগে একমাত্র 

হরিনাম হরিনাম, হরিনামই গতি। অন্তথ। গতি নাই, নাই, নাই ॥৮ 



৪৪ ্রীতীগৌরাজ-চম্পুঃ 

তেন চাধর্মে প্রাপিতোপরমে (৬৫) পরমেণ ধর্মেণাবিরবিষ্যতে তিমির-নিকরে করেণ 

নির্ববাসিতেহসিতেতর-রোচিষেব (৬৬) 1 ততশ্চ জর্ববং জগদগদ মমীব মুক্তমুক্ত দোষরহিতং 

(৬৭) ভবিষ্যত্থি ততোহবশ্মমেবাবতরণীয়ং কিন্তু-_-৫৩) 

কলিনা গ্রস্তং সকলং নানাদোবাকুলং জগজ্জাতম.। 
তম্মাৎ-কুত্র জনিষ্ব্ে তাদৃক্চ্ছানং (৬৮) ন পশ্যামি ॥ ৫৪॥ 
তস্তি (৬৯) যদ্ যদ্বনীতলে'মম স্থানমত্্র জনন।য় সম্মতম. (৭০ )। 
তত্তদেতদবতরভূতয়। (৭১ ) নাম্বমানি মুনিভিঃ পুরাতনৈ ॥ ৫৫। 

ততঃ উনি করিষ্যামি চরিষ্যামি চ পরমোদারামোদারাধিকাং (৭২) লীলামিতি ভগবতা 

(৫৬) গ্রাপিতে। নীত উপরমে। নিবৃত্তি যং তন্মিন। যম্ উপরম ইতি গণকারোক্ত-প্রামাণ]াদ, 

রমতে ধ্জি হম্ব ইয্যতে। (৬৬) অসিতেতরৎ সিতং রোচি ধর্ত তেন চন্দ্রেণেব পরমেণ ভাগবতাখে)ন 

ধর্দেণা বিতাবিস্তাতে, ভাবে ল্ট্। (৬৭) পীড়ারহিতং যতোইমীবমুক্তং পা।পশুন্তমত এব উক্ত 

ভবৎকথিতা যে দোষ! বেদাধ্যয়নত]াগাদরয়গ্তৈঃ রহিতম্। 
(৬৮) স্বাবতরণ যোগ/ম্ (৬৯) নন্ু মথুাদিকমস্তি, তত্রাহ--অস্তীত্ি ষত্র জগতি। (৭০) 

মুশীনাং সন্মতমঙিম ৩ং। (৭১) এতদবতার-স্থানতয়। ননুমতম তত্তব তত্র ধামনি সতি প্রায়শ্নবত্ধং মম ন 

ক্ত(দিতি ভাবঃ (৭২) পরমোদারমতিমহাস্তং উদ|রো (দাতিমহতোরিতি বিশ্ঃ) আমোদমা সম]গ্ রাধয়তি 

৫৩। পিতরশ্মি চন্দ্র যেমন কিরণ দ্বারা অন্ধকারসমূহ নাশ (দুর) করিয়া উদ্দিত 

হয়) সেইরূপ নামসংকীর্তুনের দ্বারা অধন্মের নিবুত্তি করিয়া পরমধন্ম অর্থাৎ বিশুদ্ধ! ভক্তি 

আবিভূতি হইবে, এবং জেই পরমধন্ম হইতেই অমস্ত জগণ্ড পুরেবাক্ত বেদাধ্যয়নত্যাগাদি- 

দোষরহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পাপমুক্ত ও পাড়।শুন্ত হইবে। অতএব আমি অবশ্থই 

অবতার গ্রহণ করিব। কিহ্-_ 
৫৪। কলি কর্তৃক কবলিত সমস্ত জগণ্ড নানাবিধ দোষে পরিপূর্ণ হইয়াছে । অতএব 

কোথায় অবতীর্ণ হইব? নিজ অবতার-যোগ্য সেরূপ স্থান ত দেখিতেছি না। 
৫৫। এই ভূমগ্ডলে আমার আবির্ভাবের নিমিত্ত মুনিগণের অভিমত যে যে স্থান 

আছে, প্রাচীন মুনিগণ সেই সেই স্থানকে এই অবতারের ক্ষেত্র বলিয়া অনুমোদন 

করেন নাই। 
৫৬। “অতএব কোন্ স্থানে অবতীর্ণ হইয়! পরম মহতী আনন্দদায়িনী লীলা করিঝ” 
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প্রবেদিতো বেদিতোভুমো (৭৩) মুনি ক্ণং বিচিন্ত্য সহ্ষ্ক।রং (৭৪) সশিরঃকম্পং 

সতদ্রন'চালনং নাচালক্করণকামে। নিবেদয়ামাস দয়ামাসঞয়ন্ ॥৫৬| 

ভগবন্! ময়! নৈপুণ্যেন পুণ্যেন সমাধিনাহসমাধি নাশকেন (৭৫) নিভালিতং 
ভালিতং (৭৬) ধিব্যমেকং স্থাণং ভবদবতারায় ভব-দব-তারায় (৭৭) সুচিতমাস্তি 1৫৭) 

য্ড খলু শবদ্বীপওয়।(৭৮) পতয়ালুনাংভবকৃপারেশ্পারে নবন্বীপমিতি গ্রসিদ্দিমবাপ ॥৫৮॥ 

বিশ্বস্তর1শ্রি মপি (৭৯) 

সাধয়তী।5 ভাবঃ, তৎসম্পাদিকামিতি বাবৎ (৭৩) ডাত্তমো বেদিত। জ্ঞাত | সবজ্ঞপ্রায় ইত্যথঃ। (৭8) 

ইভ হুঙ্কার-শিরঃকম্পো ন্মবণণস্থচকৌ, তর্জনীচালনং তকাঙ্গকং কিংবা তচ্চাপনয়। তদুত্তোলনয়া তৎস্থান- 

প্রদশনমিতি । নীটানামপ)লঙ্কপণে কামে; যস্ত সঃ, করুণাং জনয়ন্। 

(৭৫) অসমমনঃপীড়ানাশকেন, সমাধিন। প্রাণধ।নেন নিভালিতং নিরূপিতং (৭৬) ভাভিঃ 

স্বগ্রকাশৈরলিং ভুধিতম্ 1 (9৭) সংসারগগ্ঠোপতাপ-তারকায়। 

(৭৮) যৎ খণু স্থানং অপারে 'বসমুদ্রে পা$কান।ং জনানাং নবদ্বীপততর| নুনাশ্রয়তয়। হেতুন। 

নবদ্বীপ তি বূটিমাপদিতথঃ | 

| আভগবান এই কণ। জান।হলে পঠিত জনধিগকে (ভাক্তভষণে) অলস্কত করিতে অিলাষী 

বিভ৩ম এনারপমুশি কণকাল চিন্ত। করতঃ কৃপানুরঞ্ি *জদপয়ে হুঙ্কাএপুর্ববক শিরঃকম্পন 

ও তডদ্রণী &ালন করিতে করিতে নিবেদন কঠিলেন ॥ 

৫৭। হে ভগবন্! জগচনীবের অতুল (অসাম) হুঃখবিনাশের নিমিত্ত নিপুণ'তার 

সহিত (গতা'রভাবে) পখিত্র প্রণিধান ছারা আমি একটা সুন্দর স্প্রকাশময় স্থান দর্শন 

করিলাম । সংসারতাপ্ নিখারণের জন্ঠ ঠোমার অরতারের নিমিও সেই স্থান সু(৮৬ আছে 

৫৮। যে গ্থান্টা সঙ) সত্যই অপার ভবসাগরে পতনশীল ব্যক্তিগণের নূতন ত্বীপ 

অর্থাৎ আশ্রয় বলিয়। “নবদ্বীপ” নামে খ্যাতিল।ভ করিয়াছে ॥ 

৫৯। যে স্থান পৃথিবীতে আশ্রিত (অধিষ্ঠিত ) হইলেও বিশ্বস্তরনামক আপনার 
আশ্রয়ের যোগ্য, যাহার তেজঃ জগতের ভূষণকারী হইলেও যাহার কান্তি নবীন স্ুধাকেও 

নিরাকরণ (তুচ্ছ ) করে, যাহা ইন্দ্রিয়গণের অবিষয় হইলেও গোকুলধাম হইতে ভিন্ন নহে, 
যাহ! চিদানন্দ স্বরূপ হইলেও বুদ্ধির! স্থথে ( অনায়াসে ) নিরূপণের যোগ্য নহে, সর্বদা 

প্রকৃতিত্থ অর্থা ম্বরূপে-স্থিত কখনও মায়াস্পৃষ্ট নয় অর্থাৎ অপ্রাকৃত ॥ 



৪২ শ্রীশ্াগৌরাঙ-»-্পুঃ 

বিশবস্তরাশ্য়য়োগ্যং বস্ধালঙ্কবিফুরোচিরপি নবস্থধ-লঙ্করিফুঃরোচিত (৮০) 

গোকুলপদেতরদপি (৮১) ন-গোকুলপদেতরৎ চেতনাস্থখরূপমপি ন চেতনাস্থথরূপং (৮২) 

সর্দবদ] প্রকৃতিগ্থমপি (৮৩) ন কদাচিড প্রকৃতিস্পৃষ্টম্ ॥৫৯॥ 

লম্দমী-বিলাসৈ? (৮৪) পরিপূর্ণমধ্যং সমুল্লসচ্ছনদ্বিজরাজ-রাজও (৮৫) 
বিশ্বস্তর[নন্দ (৮৬) বিধারিশোভং বৈকুষ্ঈধালে। 

ষদ্দুপৈতি মৈত্রীম্ (৮৭) ॥ ৬০ ॥ 
অথবা-- 

একা ং শ্িয়ং দধপদে। (৮৮) লসতোহমিতানাং 

শ্রীণ।ং কুলৈদ্বি'জবরঞ্চ তখৈকমেব । 
অতত্যুজ্ঘলৈদ্ধি' জবরৈরপি যস্য সাম্যং 

বৈকুগ্ঠমপ্যলমহে। ন;ভবভ্যবাগ্,ম্ | ৬১ ॥। 

এবমগ্তত্রাপি জেয়ম। (৮০) প্রুতে 3 নবঙ্থধা নৃতনামূতং তদলঙ্করিষু। তশ্নিরাকরিফু রোচি ধর, (৮১) 
গোকুলং চঙ্ষুঃসমুহগ্তৎ্পরং তধিষয়স্তত ইতরৎ তদগোচরমপি, গোকুলধাম্ভিন্নং ন ভবতি তৎ্প্রকাশ- 
বিশেষত্বাৎ। (৮২) জ্ঞাণানপ্-ন্ববূপস্থমপি টে হনয়। বুদ্ধ্য। হখেনাক্লেশেন বূপ্যতে নিরূপ)তে তৎ তাদৃশং 
নভবতি। (৮৩) ব্বরূপন্থমপি ন প্রকীঠ। মায়স। স্পুং কিন্বপ্রারীতমিত্যর্থং | 

(৮৪) লক্ষ); শে।ভায়া: পরত্র শ্রুদেব। বিপাসৈ লীলাভিঃ । (৮৫) দ্বিজর!জে। গরুড়; পক্ষে 
্রহ্ষণোত্তমঃ (৮৬) বিখস্তরে। নারায়ণ: পক্ষে পৃথী, (৮৭) যংস্থানং তন্ত মৈত্রীং সম্যমূপৈতি প্রাপণোতি, 
অত্র শব-স।ম/-নিবন্ধনঃ পৃর্ণোপমালঙ্কারঃ | 

(৮৮) শ্রীদেবাং দধৎ অদে। বৈকুগন্ শ্রিয়মিতশ্ত দধদিত্যনেনান্বয়ঃ কুলৈরিত্যস্ত লসত 
ইত)নেনৈবান্বয়ঃ। শ্ণাং সম্পদাং শোভানাং ৭1 যতে। বৈকুঠমপি ঘস্ত নবন্ধীপন্ত সাম্যমবাণ্ত,মলং 
ন ভবতীত/ন্বয়ঃ, অজ্ঞ ব/তিরেকালম্ক।রঃ। 

৬০। যে স্থানের মধ্যভাগ নান! প্রকার শোভায় পরিপুর্ণ, যাহা পরম রমণীয় 
শ্ীসম্পন্ন ব্র।ঙ্গণোত্তমগণে স্থশোভিত এবং যাহার শেভ জগতের আনন্দদায়িনী হওয়ায় 
উহ] মধ্যস্থলে লক্গমীদেবীর বিলাসে পরিপুর্ণ, অতি স্থন্দর-কান্তি গরুড় কর্তৃক বিরাজিত 
নারায়ণের আনন্দপ্রদ শোভাবিশিষ্ট বৈকুণধামের সাদৃশ্য লাভ করিতেছে । 

৬১। অথবা--অহে। বৈকুণও বাঁহার সমতা লাভ করিতে পারে না; কেনন৷ 
বৈকুট একমাত্র লক্মমীদেবীকে ও একমাত্র দ্বিজবর অর্থাৎ গরুড়কে ধারণ করেন, কিন্তু 
এস্থান অসংখ্য লম্মনী ( শোভ।, সম্পত্তি) সমুহের দ্বারা ও সংখ্যাতীত অত্যুজ্ষলকান্তি 
ভিজবরগণের দ্বার। সুশোভিত । 
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যত ধলু-_ বিপ্রী। (৮৯) বেদাধ্যয়ন-যজন-স্পর্শনেষু প্রসক্তাঃ 

শোৌচাচার-ব্রত-যম-দম-দান-নিষ্ঠাবরিষ্ঠাঃ। 
বৈশ্য! বশ্ঠযাঃ ক্ষিতিস্বুরততেদ নদক্ষা ধনাঢ্যাঃ 

শুড্র। ভদ্র! দ্বিজকুলভ্বাঃ সেবকাঃ সংবসন্তি ॥ ৬২। 

কেচিদ্ বেদান্তনিষ্ঠাঃ কতিচিদপি বুধাঃ সাংখ্যশাস্ত্রপ্রসক্ত। 
মীমাংসাভ্যাসভ।জঃ কতিচিরপি পরে যোগমার্গপ্রবীণাঃ ! 

কেচিদ্দস্তর্ক-তর্কাপ্যয়ন-বিধিরভাঃ কেহপি বৈশেষিকাখ্যে 

তন্ত্রে দক্ষ! বিচারং স্বপরমতবিদাং (৯০) কুর্বতে সার্ধমোৈ? ॥ ৬৩ ॥ 
একং কেচিৎ দ্বে পরে ত্রীণি কেচিচ্চত্বার্বন্যে পঞ্চ কেচিও বড়েব। 

কেচি€ প্রাজ্ঞ (৯১ ) দর্শন'নাং স্বশিষ্যা নৃহ।পোহৈঃ সর্বদা ধ্যাপয়ান্তি ॥ 

(৮৯) বিপ্র! ইত্যত্র ক্ষত্রিয়াণামগন্তিঃ কলৌ গ্রাযণ্ডেনাং বৈরল]াজছেয়েতি ন ন্যুনতাদোষ- 

প্রসঙ্গঃ | 

(৯০) ম্বমতবিদাং পরমতবিদাঞ্চ ওৈঃ সমূতৈ বিচারং কুবত ইত্যর্থ: | 

(৯১) দর্শনশাস্থাণাং প্রাজ্ঞ। অভিজ্ঞাঃ। 'প্রজ্ঞশবাৎ স্বারিকোঠন্ প্রত্যয়ঃ।  প্রথমান্তপদান।মন্ত্ৈ- 

বান্বয়ঃ, একমিত্যাদি ছ্িতীয়ান্তপদৈঃ দর্শনশান্ত্াগু[চান্তে একং দর্শনখাস্্ং ঘে দর্শনশান্তে ইত্যাগ্তন্বেয়ম্। 

৬২। যে নবন্ধীপে বর্ণশ্রে্ঠি বিপ্রগণ বেদাধ্যয়ন, যজন ও প্রত্িগ্রহে রত, এবং 

শৌচ আচার, ব্রত, দম, যম, ধ্যাননিষ্ঠ ; বৈশ্যগণ দানশীল, পনাঢ্য ও ব্রাঙ্গণগণের অধীন এবং 

শুদ্রগণ ভদ্র ( সদ্ব্যবহারযুক্ত ) ও ছ্বিজবংশীয়গণের সেবাপরায়ণ হইয়া বাস করিতেছে। 

৬৩। তথায় কতিপয় বেদান্তনিষ্ঠ, কতিপয় সাংখ্য শাস্ত্রে রত, কতিপয় মীমাংস 

শান্দে অভ্যস্ত অপর কতিপয় যোগমার্গ প্রবীণ, কতিপয় দুর্গমত্রাধ্যয়নে আসক্ত এবং 

কয়েকজন বৈশেষিক শান্ত স্থনিপুণ পণ্ডিত স্বমত ও পরমতাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে বিচার 

করিতেছে । 

৬৪। কোনও কোনও প্রাজ্ঞব্যক্তি ষড়দর্শনের মধ্যে একটা, কেহ কেহ দুইটী) কেহ 



8৪ স্রীতীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ 

কিং বন্ছন।-_ ফত্তরখলু নবশিধি-সমুদ্ধিং বর্দয়ন্ীঙ্গমলা-(৯২)ঙ্কমলাক্ষং বিলক্ষ্য সপতী- 

ভাবতঃ কৌপাকুল। তাং (৯১) জিগীনুরিবাম্টাধ শবিদ্ভারূপেণ সর্ববপ। সরম্থ ঠী সমুল্পসতি ॥৬৫ 

যদুপকণে) আ্মতী জঙুতনয়া জুতনয়ানেকপাঁপভ'জন-জনত-পরমহিতা (৯৪) 

মহিতা। ভূবনেন (৯৫) ধনেন বিলসগকুলা শো[ভতে ॥৬৬ 

যা খলু ধ্বনিরিব খিঞুপদ-প্রাপ্তসমুত্পন্তিঃ পদসন্থতিরিবাক্ষরময়ী ভবন্ুত্তিরিবা- 

ঘবিন।শিশী, অদিতিরিব বুষবুদ্গিকারিণী, দিনকরকর প্রভেব কমলোল্লসবিধাযিনী ভিিনয়ন- 

নয়নচ্ছটেব কমপ্রদায়িনী বসন্হ/রিব মোক্ষসম্পিবদ্ধিন। ভবণ্তি (৯৬) ॥৬৭ 

শ্বশিষা নিতি গ্রধো জ)কর্ড,ঃ কম হং গতিবুদ্ধিপ্রত/বসানেত্যাদিন। | 

(৯২) কমলাং লক্ষ্মীং পদ্মাক্ষীং তিলক্ষ] দৃষ্রা, (৯৩) তাং লক্ষমীং দেতুমিস্্ররিবেত্যুপ্রেক্ষা | 

(৯৪) হ,তোহুপনীঞে| নয়ে। শীতি বয়! স। চ'সৌ অন্কপাপভাজনঞ্চ য| জনা লোক সমৃতস্তস্তঃ 
পরমহিতভ।, (৯1) পুজি ঠ1 ভুংনেনেটি ক্রি ততীয়া, ভূতার্থেঠহ নি । 

(৯৬) বিযুপদং ছচ্চরণমাক1শ+, অঙ্গরং বঙ্ধ অকীবাদি বণশ্য। অপ পাপং পক্ষে অপঃ তম্ামা- 

গ্বরশ্চ বৃষে। ধন্মঃ পু বৃষ ই, কমল! গঙ্ষ্া। পক্ষে কমলং পঞ্মব, কামপ্রদাযিনীতহি স্পগ্টার্ পক্ষে 

কামবিনাশিশী। দে অবখণ্চনে ধাতুপ|ঠাং। মেক্ষে। খুকি পাটলিরঙ্ষণঠ 1 অদিতিরিভ]াদি 
বিশেষণউতুগযেন চ$নগ-তেত বং দশিতম্.। 

বা তিনটা, কেহ বা চারিটা, কেহ খ। পাঁচটা কেহ ব। হয়টাই শি নিজ ছাঁত্রগণকে 

অনুকূল ও প্রতিকূল তকের দ্বারা স্বব। অধ্যাপণ করেন ॥ 

৬৫। অধিক আর কি বলিখ? যে নবদবীপেপদ্মনয়ন! কমল। ( লক্গনী ) মহাপন্ন, 

পন, শঙা প্রভৃতি নঝশিধির অম্পন্তি বুদ্ধি করিতেছেন বলিয়। সরস্বতী, সমান পতি ভাব 

নিবন্ধন যেন এ লক্ষমীর প্রতি কুপিত হইয়। তাহাকে জয় করিবার ইচ্ছায় অষ্টীদশ 
বিষ্ভারূপে সর্ববদ1 প্রকাশ পাইতেছেশ। 

৬৬। যে নবদ্ধীপের সমীপে ভূবনবন্দিতা মনোজ্ঞ ( শোভাময়ী ) জাহবী শোভ। 
পাইতেছেন। তিনি নীতিহীন অশেষ পাপনিষ্ঠ জনগণের গরম হিতকারিণী এবং তীহার 

উভয় কুল বনের দ্বার স্থশোভিত। 

৬৭। যে স্থরধুণী--ধ্বনি যেমন বিষু্পদ প্রাপ্ত সমু্পত্তি অর্থাৎ আকাশে সমুৎপন্ন 
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শু্রাংশু-শুরুরুচিরপ্যবগাহমানং 
স্বশ্মিন জনং কলিত-কৃষ্ণরুচিং (৯7) করোতি। 

ত্যক্তাসবে স্বসলিলেহপি জড়ম্বরূপা। 

য| চিল্ময়ং বপুরছে। ভগবন্ দদাতি ॥ ৬৮ ॥ 

যস্যাঞ্। স্বতঃপ্রধানমপি পতঙগপুলী (৯৮) তদযশোজালবদ্ধনায় নিগৃহিত-ম্বমহিম। 

যুধিষ্ঠির-সেনায়াং ভবানিব (৯৯ ) বর্তৃতে ॥৬৯ 

(৯৭) প্রাপ্তশ্তামকাস্তিমিতি বিরোধঃ, প্রকে ত কলিত। গুভীত। কষে ভগবতি রচিঃ গীতি ধেন 

তাদৃশমিত্যর্ঃ| ত্যক্তাসবে তাজ প্রাণায় জনায়। ন্বসলিলেইপি অপিরত্র ডিমক্রমন্থেন জড়ম্বরূপ। 

অচিদ্ধপ। অপি ইতাম্বয়ঃ, প্রকতে তু জলম্বরূপা ডলয়োরৈক।শুবণাৎ। 

(৯৮) সুর্ধ্যতনয়। শ্ুঘমুন। | (১৯) ভবানিব শ্রকৃষ্ণরূপেণ তবমিব । 

সেইরূপ বিঞ্ুঃপদ প্রাপ্ত সমুত্পন্থি অর্থান শ্রীবিষ্কর চরণ ১ইঠে উতুপন্না, পদসমুহ যেমন 

অক্ষর-ব্রঙ্গাময়ী অর্থও বর্ণব্রময়া সেইরূপ আক্ষর ব্র্গময়ী অর্থও দ্রতত্রগ্গময়। আপনার 

সু্তি মেমন শঘবিনাশিনী অর্থাৎ অঘনামক অস্থরন্ঘাতিনী সেইরূপ অঘবিনাশিনী অর্থ) 

পাপনাঁশিনী, অশিতি যেমন বুযবু'জক|রিণী অর্থাত ইন্দের পালনকা'রণী (উন্নতিবিধায়িনী ) 

সেইরূপ বৃমবুদ্ধিকারিণী অর্থ|৩ ধশ্মবদ্ধপী, সুধ্যক্রণের প্রভা যেমন কমলোল্লাসবিধায়িনী 

অর্থৎ কমলের বিকাশকারিণী সেইরূপ কমলোর্।সবিধায়িনী অর্থাৎ লঙ্গনীর উল্লাস 

কারিণী, মঙাদেবের নয়ন-চ্ছটা যেমন কামপ্রদায়িনী অথ মদন-নাশিনী সেইরূপ 
কাঁমনাশিনী অর্থাৎ অভাফ্টবস্তপ্ররায়িনী ; বসন্তত্ী।ী যেমন মোক্ষসম্পদ্বিবন্ধিনী অর্থাৎ 

পাটলি বৃক্ষের পত্রপুষ্পাদি-সম্পদ্বদ্ধিনী সেইরূপ যে গঙ্গ৷ মোক্ষ সম্পাদ্বিবদ্ধিনী অর্থাৎ 

মুক্তিসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। 

৬৮। হে ভগবন্! গজ! নিজে চন্দ্রের স্ায়*শুক্লবর্ণ হইলেও তাহাতে সানকারী 

ব্যক্তিকে কৃষ্ণরুচিবিশিষ্ট অর্থা শ্রীকৃষ্ণ গ্রীতিসম্পন্ন করেন। নিজে জড় অর্থাৎ 

জলম্বরূপ ( ময়ী ) হইলেও, যে উহার সলিলে প্রাণ ত্যাগ করে তাহাকে চিন্ময় বপু 

দান করিয। থাকেন ॥ 

৬৯। যে গঙ্গায় সূর্ধ্যতনয়া যমুন! স্বয়ং শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহার যশোরাশি বৃদ্ধি 
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িত পরম-রমণীয়ং তন্নবন্ধীপ-নগরং নগরঞ্রিতবিহঙজগমসমুহ (১০০) মসমুহমেব 
ভগবতোইহবতে। মানবাননবাখতা রায় সমুচিতম্ ॥ ৭৩ 

ইতি নিগদিতং বিধি-ঙনয়েন নয়েন মধুরমবধায় বধায় কলি-বলম্ত কৃত্চ্ছেঃ কৃতে হচ্ছ- 
ভজনশিক্ষণম্য চাবগতারং বতারং (১) চিকীুরাচষ্ট চন্দ্রকটড়ঃ ॥ ৭১ 

আম।জ্ঞাপিতমুন্তমং ভগবতা শ্রীমনুনীজ্দ্! ত্বয়। 
নৈবাত্র ক্ষিতিমগ্ডলেহস্তি স্ুভগং স্থানং নবদ্বীপতঃ। 

তম্মান্তত্র সহৈব পাষ দ্রগটৈরাবি-্ভবন্ কৈশ্চন 
প্রাতুর্ভাবয়িতাম্মি পর্মমতুলং কর্তব্যমন্মিন কলৌ (২) ॥ ৭২॥ 

যেন চ প্রাপ্তপরাঁজয়ো রাঁজযোধেন বাটপাটচ্চর (৩) ইব কলি: কু৯তামায়াতা 

(১০৯) অসংশয়ম্। 

(১) কুতে ইত্যব/য়মেজস্তং নিমিভ্তার্থে। নির্মলভজনশিক্ষায়! নিমিত্ত কৃতেচ্ছঃ, বত হর্ষে! 

অরংশীপ্বং যথ! তথ। অবতীবং চিকীর্ুরিত/শ্বয়:ঃ | বর্াপীড়ঃ শ্রীরুষ্ণ আচষ্ট উক্তবান্। 

(২) আমিতি মান্তাব্যয়ম্ স্মরণার্থে, স্মরামী শ্তর্থঃ, ভগবত। সবঞ্জেন ত্বয্া উন্তমং শোভনং আজ্ঞপ্রং, 

কিন্তদিত!পেক্ষায়াং নৈবেত্যাদি-_-এতেন ধামাস্তরেডে]োহশ্ট পরমোত্কষো দশিতঃ। অতলমসমোদ্ধতয়। 

সর্বোৎকষ্ং ধর্মং ভাগবতাখামিত্যর৫থ:। অশ্মিন্ বর্তমানে কলৌ ক্তব।মবগকরণীয়ম্। 

করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের সেণামধ্যে আপনার ( আকৃষ্ণরূপের ) ন্যায়, শিজ মহিমা গোপন 
করিয়া বর্তমান আছেন ॥ 

৭০1 অতএব যে স্থানে বুক্ষসক'লে পক্ষিগণ পরম স্থখে বিরাজ করিতেছে, সেই 
পরমরমণীয় নবদ্বীপ নগরই জন্পালক ভগবান. আপনার নবীন অবতারের যথার্থ 
উপযুক্ত স্থান ॥ 

৭১। নারদের এবংবিধ যুক্তিপুণ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, শিখিপিগ্ভুষণ শ্রীকৃষ্ণ 
কলির গ্রভাব-নাশ ও নিশ্মল ভক্তি শিক্ষ। প্রদানের নিমিত্ত, শত্ব অবতার গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছুক হইয়া বলিলেন 

৭২। অহো স্মরণ হইয়াছে। হে শ্রীমন্! (পরমপ্রেমসম্পত্তিমন্ ) মুনিবর ! 
আপনি সর্ববন্ত হইয়া আমাকে উত্তম কথাই জানাইয়াছেন। এই ভূমগ্ডলে নবন্ধীপ অপেক্ষ। 
স্বন্দর স্থান আর কোথাও নাই। অতএব সেই স্থানে কতিপয় পা্ষদবুন্দের সঙ্গে 
আবির্ভত হইয়া এই কলিষুগের কর্তব্য অতুলনীয় পরম ভক্তি-ধশ্মের প্রবর্তন করাইব॥ 

৭৩। রাজসৈনিক কর্তৃক পথন্থ চোর [ বাট্পাড় ] যেমন পরাজয় প্রাপ্ত হয়ঃ 
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মায়াতাপতারকে। হায়ং ধণ্মঃ) কন্তত্র বরাকোহবরাকোমল-ম্বভাবোহসৌ ॥ ৭৩ 

ভবতা তু নাঁকপাল-কপালভূচ্চতুমু খ-মুখ-বহি মুখান (৪) নুবস্থমতি (৫) স্থমতি- 

ভক্তভাবেনাবতরিতুং মল্লপিতেনাদিশ্য স্বয়মপ্যবতরণীয়ং তরণীয়ং ভবন সাগরশ্তয (৬) 

গরম্থ ন[মসক্কীর্ত্নরূপা ভবতৈব প্রচারণীয়া ॥ 8 

ইতি ভগবতে। বচোহমৃঙসমানং সমানং (৭) শাহ! মাদ্িতা ন্থরোহতান্তরোচিঃ 

(৮) পুলকিতাপঘন (৯) স্তাপঘণ স্তামরসাক্ষং (১০) পরিক্রামন্ন ত্যমিদং জগাদ 
নারদং ॥ ৭৫ 

(৩) যেন ধর্মেণ বাটপাটচ্চরঃ পথিচৌরঃ বাটুপাড ইতি খ্যাত মায়াঙাপেতি-_গ্রাকৃত-তাপ- 

্রয়াদুদ্ধারকঃ, বরাক: ক্ষুদ্রততম:, অবরশ্চাপৌ অকে।মলদ্ব ভা বশ্চেতি বিশেষশ-সমাসঃ । 

(৪) ইন্দ্রশিববিধি গ্রভৃতিদেবান্ (৫) পূথিব্যাং, বিভগ্র্৫েেহব)য়ীভাবঃ (৬) গরশ্ত বিষন্ত সাগরশ্য 

ভবস্ত সংসারস্য তরণ পৌরিয়ং ন!মসংকীত্রনরূপ! ভব। ত্বয়ৈব গ্রকাশনীয়েত্যন্বয়ঃ | ব্যস্তরূপকমিদং। 
(৭) সাদরং (৮) হষ্টান্ত১করণোহ্য়ানকান্তিঃ (০) রোমাঞ্িত-শরীরঃ (১০) ভাপন্ত ঘনে। মেঘ ইব 

নিবর্তকঃ, কমললোচনং শ্ররুষ্ণম্। 

সেই প্রকার সর্বেব।ৎকৃষ্ট ভক্তি ধন্ম কর্তুক পর[জিত হইয়া কলি কুণতা প্রাপ্ত হইবে; 
যেহেতু এই পরম ভ।গবত ধশ্ম যেখানে মায়! এবং তজ্জশিত তাপত্রয় হইতে উদ্ধার-কর্ত। 
সেখানে অতি তুচ্ছ ও মিষঠুরম্বভাথ কলির স্থান কোথায়? 

৭8। আপণি আমার বাক্য জানাইয় ইন্দ্র, শিব, ব্রঙ্গ। প্রভৃতি দেবতাগণকে 

পৃথিবীতে নিশ্্ল হৃদয় ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইবার জন্য আদেশ করত আপনিও স্বয়ং 

অবতীর্ণ হইব্ন। বিষের সাগররূপ সংসারে নামসস্কীর্তনরূপা এই তরণী আপনারই 

প্রচার করিতে হইবে ॥ 

৭৫ শ্রীভগবানের এই প্রকার অস্থততুল্য বাক্য সাদরে শ্রবণ করিয়। অস্ভের তাপ 

নিবারণে মেঘস্বরূপ শ্রীনারদের হৃদয় প্রফুল্ল, কান্তি উদ্্বল ও পুলকিত হইল। তিনি 
পরমানন্দে কমললোচন ভগবান, শ্রীকৃষ্ণকে পরিক্রমাপুর্্বক নৃত্য করিতে করিতে 
এই কথ। বলিলেন ॥ 
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অহো! প্রন্তে। দীনজনে কৃপালুত। 
ন দৃষ্টপুর্ব। ভুবনে কদ্দাচন। 

যদীয়মিথং ন ভবেত্দ] জনৈঃ 
স এম গীয়েত কথং পুপাময়ঃ ॥ ৭৬ | 

ধৈর্য্যং ধেহি তপোধনোত্তম ! জনে ঘত্র কচিন্ন।বয়োঃ (১১) 
স'বাদং বিবৃণু হ্বমেতমিহ যদ্গুপ্তি হিতা সিদ্ধয়ে (১২)। 

ইত্যুক্ত হন্তরপাদ্ব্রজেন্র-তনয়ঃ শ্রীমান্ মুনীন্দ্রস্ুসৌ। 
প্রেমানন্দ-পরিপ্র,তঃ খলু তদদিষ্টং ক্রমেণ ব্যদা (১৪) ৭৭। ই 

রি ধ 

ইতীত্যা'দ ভ্ীগৌরলীলামৃতে গ্গোরাবির্ভাব-নিশ্চয়ে। নাম 

দ্বিতীয় আম্বদঃ ॥ 

(১১) যর কচির যস্মিন্ কম্মিপি জন ইত্)নয়ঃ, সবশ্িষ্নেব জন ইত্যর্থঃ। (১২) যন্ত সংবাদশ্ গুপ্তি- 

গোপনমিহ জগতি সিদ্ধয়ে ফলপ্রাপ্তয়ে হিতেতনয়ঃ 1 (১৩) অস্তহিতবান্ (8) আদেশং ব)ধাৎ কৃতবান্। 

৭৬। হে প্রতি! পুখিবীতে দীনজনের প্রতি এবংবিধ কৃপালুতা আমি পুর্ব আর 
কখনও দর্শন করি নাই। যদি এই প্রকার কৃপা ন| হইবে, বে লোকে তোমাকে 

কৃপাময় বলিবে কেন? 

৭৭। হে তপোধনশ্রেষ্ট! ধৈধ্য ধারণ কর। তুমি আমাদের এই সংবাদ 
লোকসমীপে যেখানে সেখানে বর্ণন করিও না। জগতে এই সংবাদগোপনই ফল- 

প্রাপ্তি বিষয়ে মঙগলজনক | শরজেন্দ্রণন্দন নারদকে এই কথা বলিয়৷ অন্তহিত 

হইলেন; এবং মুনিবর শ্ীমান্ শারদও প্রেমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহার 
আদিষ্ট কণ্ম সম্পাদন করিলেন । 

গ্রীগৌরলীলাম্বতে শ্রীগৌরাবি9ভাব- 
নিশ্চয় নামক ছ্বিতীয় আম্বাদ॥ 



শ্রপ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ | 

শ্রীশ্রীগৌরাজগ-চম্পুঃ 
শুত্তীল্স আজাদ 

ইহ তু তিরক্কৃঙ-মায়াপিধানে মাধুরী-দোলায়িত-ব্রক্গাগ্তবধানে (১) দিব্যাতিদিব্য- 
সকললোকত্প্রধানে (২) কৃপারু তাবনীতলাবি9্ব-বিধানে (৩) আীমন্নস্বীপাভিধ।নে 
পণ্তনে ছ্বিজবংশাবতংসে কীর্তনকৃত-কলিকলাষ-ধৰংসে মুনিগণ-কৃতপ্রশংসে মিশ্র-বংশে 

দিক্করি-কুন্তকীর্ণ-কীত্তিকুন্দদাম (৪) সকলম্বান্ত-সম্তোষসম্পাদকসাম। (৫) শত-সহত্র- 
সবিতৃসমানধাম। জগনাথনা মা খিবসৃ ভূবলয়স্থ ধবজ ইব (৬)।১ 

শা পপ অপ ০ জ্বর জা অহা 

(১) দুরীরুত-মায়াচ্ছাদনে ্বমাধুর্ণেঃণ দোলায়িতং তরলীকুতং ব্ধাদীনামপ)বধানং একা গ্রত্বং 

যেন। (২) দিব্য। ইন্দ্রলোকাদয়োহতিদিব। প্রধলোক-বৈকুঠাদয়শ্চ তদা দি-নিখিললোকেভ.ঃ প্রথানে 

মূলভূতত্বাদিত্যর্থঃ । (৩) করুণামাত্রেণেব বিহিতভূলাবির্তাব-বিধানে, পত্তনে নগরে। (8) 
দিকৃ্করীণ!মৈরাবতাদীনাং কুন্তেযু অপি কীর্ণানি কীঠিকুন্দদামানি যন্ত পিগন্তবিশ্রান্তবিম্সমশাঃ। (৫) 
সাম ্রিয়ভাষণং সাম স্বানতমু্ডে সমে' ইত্যমরঃ। (৬) ভূমগুলন্ত বিশরয়কেতনমিত্যপ্রেক্ষ | 

১। প্রীনবন্ধীপ নগর মায়াবরণ-বজ্দিত অর্থাৎ চিম্ময়। ইহা স্বকীয় াধূ্্য 

ব্রঙ্ধার্দি দেবতাগণেরও চিত্ুবৃন্তি বিচলিত করিতেছেন। ইহ দিব্য ইন্দ্রলোকাদি এবং 

অতিদিব্য গ্রুবলোক বৈকুণ্টাদি সমস্ত লোক অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ'এবং ইনি কৃপাবশতঃ অবনীতলে 

আবিভূত হইয়াছেন মাত্র। এই নবন্ধীপে শ্রীহরিকীর্তনে কলিকলাধধবংসকারী দ্বিজকুলের 
শিরোভূষণম্ব্ূপ, মুনিগণ-প্রশংসিত নিশ্রাবংশে ভূমগুলের বিজয়-পতাকার স্থায় 

ণ্ 
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গাস্তীর্্যেণ নদীপতিং করুণর। শ্ীরন্তিদেবং নৃপং 
দৈধ্যেণামর-ভূপরং সুষময়। প্রীযামিনী-বল্লুভম্ (৭)। 
বিদ্ভাতি দিবিষদ্গুরুং (৮) মুররিপৌ ভুক্ত্যা (৯) কয়।ধোঃ স্ুতম্ (১) 
সপুজ-প্রসবেন কশ্যপমুনিং যোহুসৌ (১১) বিজিগ্যে (১২) ভূশম্॥ ২ 

য্ক তাদৃশ গুণ-শিকর-করম্িততয়। তয়! মহত্তয়! সর্বে লোকা মিশ্রপুরন্দর € ১৩) 
ইত্যাজুক্ছবুঃ । তে (১৪) খলু নাম! নীলাম্বরেণ ধরেণ চত্রবিনাহস্রিনাশিতসকল- 
ংশয়েন শয়েন (১৫) জিঙকুমুদাধারক-বদনতামরসাঁ (১৬) হমরসাধবীসমানা (১৭) 

সমানাহণন্ (১৮ ) সর্জনহিতা দুহিতা ছুণীতিস্পর্শরহিতা (১৯) শচী নাম সন্প্রদদে 7৩ 

(৭) পরমশোভয়া শ্রমচ্চদ্রমিত)থঃ| (৮) দেবগুরুং বুহম্পতিং, (৯) আরুষ্ণবিষয়িণ্যা ভক্ত্যা, 
(১০) শ্রীপ্রহলাদং, (১১) উত্তরবাক্যগত*্ঠ ধচ্ছবস্ত তচ্ছন্দনৈরপেক্ষ্যাৎ তৎসন্িহিতত্বেনাদসশ্চ তথাত্বং 
মস্তবামিতালক্ক রিকাঃ।. (১৯) বিজিতবান্, তত্তদ্বিষয়ে তেভ্যঃ সর্বেভ্রোহপুযত্তম ইতি ব/তিরেকা- 
লহ্কারঃ, স চাত্র বিজয়রপৈকক্রিয়াভিসম্বন্ধা দ্দীপকা নুপ্র।ণিতশ্চেতি বোধ্যম্। বিপরাভ]াং জেরিত্যাত্ম- 
নেপদম্। অন্তাং ক্রিয়ায়াং কর্মূপেণ বহুনাং কারকাণা মন্বয়া*দ্দীপকভেদেোহয়মলঙ্কারঃ, তেন চোপমানতো 
৫বলক্ষণ/গ্োতনাহ/তিরেকালগ্ক(র£ সঙ্কীণঃ | 

€ ১৩) পুরন্দর-শব্দস্তোত্তরপদস্থিতত্বে শেষ্টতবমিন্ত্বঞ্চ গম/তে। তাদৃশ-গুণবন্ধেন শ্রেষ্ঠত্বং তথা 
চাসীমমাহাত্মযেন হন্দ্রতুল/ত্ব্ বোধ্যম। ইতি শকেনাভিধানাওত্র প্রথমা, তদুক্তং বাকনাচাধ্যেপ 
“নিপাতেনাপ্যভিধানং পরিগণন প্রায্মিকত্ব। দিতি, (১৪) শ্রীঞ্জগন্নাথমিশ্র-পুরন্নর।য়, (১৫) নাম্েতি প্রকৃত্য। 
দিভ্য উপসংখ্যানমিতি তৃতীয়।। (১৫) আত্ত্যা অভিলাষেণ নাশিতা সকঙ্গাঃ সংশয়াঃ যেন তদৃগুণ- 
দর্শনাৎ কন্তাদানে তাদৃশী ইচ্ছ। জাতা যয়| কোহপি সংশয়ে। নাবসরং প্রাপেত্যর্থঃ। শয়েন 
হন্তেন। (১৬) পৃথিব্যানণ্দ জনক-ম্থকমল। (১৭) শচীতুল)।, (১৮) সাদরপূজনং যথা স্তাৎ 
(১৯) সুনীতিসমানেত্যর্থঃ। 

পেশি ৩ পাপা পেস্ট 

শ্রীজগন্নাথ-নামক একজন ব্রাহ্মণ খাস করিতেন। তীহার শুভ্র কাততিরূপ কুন্দ-কুহ্থম- 
মাল্য দিগইস্তিগণের কুস্তে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ তীহার নিশ্মল যশঃ দিগন্ত পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল; তাহার প্রিয়বাক্যে সকলেরই মনে সন্তোষ জন্মিত এবং তাহার কান্তি শত 
সহস্র সুধ্যের হ্যায় অতি উজ্জ্বল ছিল ॥ 

২। তিনি (শ্রীজন্নাথ মিশ্র) গাস্তীর্্যের ছারা সমুদ্রকে, করুণায় শ্রীরস্তিদেব- 
নৃপতিকে, ধৈধ্যে স্থমেরুপর্ববতকে, পরম শোভাদ্ারা সুন্দর চন্দ্রকে, বিগ্তাসমূহদ্বারা স্থরগুরু 
বৃহস্পতিকে, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিত্বারা কয়াধুনন্দন প্রহলাদকে এবং সৎপুক্র উৎপাদন দ্বারা কশ্টুপ 
মুনিকেও অত্যধিক জয় করিয়াছিলেন ॥ 

৩। তিনি তাদৃশ গুণাবলী সম্পন্ন ও অতিশয় মহিমান্বিত ছিলেন বলিয়া 
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তয়! সহ গৃহে বলন্ স খলু মিশ্রচুড়ীমণি- 

শ্চচার ভবনোচিতং সকলমেব ধর্মং (২০) সদা। 

যতো! ভগবতো যথা ভবতি ধর্ম সংশিক্ষণে 

মনম্যধিক আগ্রহে ভগবত; প্রিয়াণাং তথ। ॥ ৪ 

পাঠো হোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্য! (২১) পিত্রাদীণাং তর্পণং বা (২২) বলিশ্চ। 

পঞ্সৈব স্থ্যর্ষে মহান্তো মখান্তে (২৩) মিশ্রেণামী লঙ্ঘিত নো! কদাপি ॥৫ 
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(২০) ধর্ণতঘ গাহস্থ্যলক্ষণং। (২১) তেষাং সংক্রিয়। (২২) বাশবশ্চার্থে 

(২৩) যজ্ঞাঁ;। 

সপ সপ পপি পা শা স্পা 

সকল লোকে তীহাকে মিশ্র পুরন্দর বলিয়। ডাকিত। শ্রীনীলাম্বর নামক চক্রবত্তিপ্রবর। 

তাহার তাদৃশ গুণদর্শনে সকল সংশয় পরিত্যাগপুর্ববক স্েচ্ছাক্রমে যথাবে।গ্য পুজা সহকারে 

তাহাকে সর্ববজনহিতৈষিণী স্ুনীতিসম্পন্না শটীনানা নিজ কন্যা অন্প্রদান কারয়াছিলেন। 

শ্রীশচী দেবী ইন্দ্রপত্তী শচীর হ্যায় ভাগ্যবতী ছিলেন। তাহার বদনকম্ল জগদ্বাসিজনের 

আনন্দজনক ছিল এবং*তিনি নিজের সুন্দর ও হ্থাকোমল হস্তের দ্বারা কুমুদকে ও পরাজিত 

করিয়াছিলেন || 

৪1 মিআটড়ামণি শ্রীজগন্পাথ সেই শচীদেবীর সঙ্গে গুহে খাস করিয়! জর্ববদা 

গৃহোচিত সকলধর্ট্মেরই অনুষ্ঠান করিতেণ। যেহেতু ধর্শিক্ষা প্রদান বিষয়ে শ্রীভগবানের 

চিন্তে যেমন অত্যধিক আগ্রহ থাকে, শ্রীভগবানের শ্রিয়জনগণের চিন্তেও তত্রপ আগ্রহ 

বর্তমান থাকে ॥ 

৫| শাস্্রপাঠ, হোম, অতিথিসেবা, পিতৃপুরুষগণের তর্পণ এবং বলি অর্থাৎ 

প্রাণিগণকে উপহার প্রদান__গৃহস্থের কর্তব্য এই পাঁচটা মহাযজ্ঞ মিশ্রবর কখনও লঙ্ঘন 

করিতেন ন|। 



৫২ শ্ীতবীগোরাজ-চম্পূঃ 

তস্য চ তেযু পরমোদারেষু দরেমু (২৪) তেজোবিস্মাপিত"মনুজাস্তমুজা" ( ২৫) 

স্তরণয় ( ২৬) ইবাৌ। জজ্ঞিরে, জাতা এবাস্তমুপাযযুশ্চ, তত্র কারণং কোবিদ বিদামান্ঃ 
(২৭)॥৬ 

এতয়ো (২৮) স্তমুজয়ো ভরঁবিষ্যতোরগ্রজ-ব্যবহৃতাবিমে সুতা নোচিতা ইতি 

বিচা্য তত্ক্ষণাত্ততুক্ষণা্ (২৯) সমহরদ্ যমে। নু তান্।,৭ 

এবম্ানামিষ্টানামিন্দ্রকুমারসদৃশাং (৩০) দৃশাং সংনন্দনানাং (৩১) নন্দনানাং 
মধ্যে কম্মিন্নপপি (৩২) নাবশিস্টে শিষ্টেন (৩৩) দুঃসহ-শোকপীড়িতেনা৷ পীড়িতেনা- 
তিধৈর্ধশালিভিরপি (৩৪) সহধমিণী-সহিতেন তেন মিশ্রবরেণ চিরজীবি-ধুতনয়-তনয়- 

কামনয়! (৩৫) সদামোদরং (৩৬) দামোদরমভ্য€ফিতৃমারেভে (৩৭ )1৮ 
সপীপ্পপপিক পপি শশা পিপিপি 

(২৪) পত্যাং, দারাদেরেকতে বছবচনমিষ্টম্ (২৫) কন্ঠাঃ পুত্রা্চ, সমানরূপপত্থাদেকশেষঃ 

কতিচন, কন্াঃ কতিচন পুন্র। ইত্যর্থ» এবং পরআাপি জেঞেয়ম। (২৬) ৃুর্ধা| ইব তেজছ্ছিনঃ, 
(২৭) বিজ। বিদস্তি। 

(২৮) এওয়োঃ শচী-জগন্নাথয়োঃ ভাবিনোঃ তনজয়োঃ শ্রীবিশ্বূপ-বিশ্বস্তরয়ো রিত্যর্থঃ জা্ঠত্- 

ব্যবহারে । ইতীব বিচার্যেতি গম্যোতপ্রেক্ষা ব্যগ্তকাগডয়োগত। (৯) তদা তদ1 নাতিবিলম্বে- 

নেত্যর্থ:॥ বীপ-সায়াং দ্বিরুক্তিঃ ল্যব লোপে পঞ্চমী । 

(৩০) জয়ন্ত-তুল]ানাং, ৫৩১) চক্ষুরানন্দদায়িনাংং (৩২) কন্সিন্নপি পুভ্রে নাবশিষ্টে 

সতীতর্ঘ:। (৩৪) সাধুনা (৩৬) অতিধীরৈরপি জনৈঃ স্ততেন তেনেত্যন্বয। জড়, স্ততৌ ধাতুঃ। 
(৩) চিরজীবী চ ধৃতনয়শ্চ ঘস্তনয়স্তৎকামনায়া, (৩৬) সতামামোদদাতারং দামোদরং শ্রীকষধ 

(৩৭) আডংপর্ব-রভতে ভাবে লিট, প্রববৃন্দে ইত্যর্থ:, শকাদিত্বাত্বদ্যোগে তুমুন্। 
এপ পর | ক পিক শান পানা পিসি তি পরিজ 

৬। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেই পরম উদার (শ্রেষ্ঠ! ) পত্তীতে তেজঃ দ্বারা মানব- 

গণের বিস্ময় উৎপাদক অফ্ট সূর্যের ন্যায় আটটা সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু জন্মিয়াই 
তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তৎকারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণই অবগত আছেন। 

৭1 ভবিষ্যতে ইহাদের যে দুইটা পুভ্র জন্মগ্রহণ করিবে, এই পুক্রকম্াগণ 

( অন্তানগণ ) তাহাদের অগ্রজরূপে ব্যবহারের উপযুক্ত নয়_এই প্রকার বিচার করিয়াই 
কি যম তীহাদিগকে জাতমাত্র তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়ছিলেন ? 

৮। এইরপে ইন্দ্রপু্র জয়ন্ত সদৃশ, নয়নের আনন্দপ্রদ, অভীষ্ট আটটা সন্তানের 
মধ্যে যখন একটিও অবশিষ্ট থাকিল না, তখন অতিধীর ব্যক্তিগণেরও প্রাশংসনীয় 
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তন্যে!দ্যৎকরুণ।"বলেন ভগবান্ শ্রীযুক্ত সন্কব “ণে৷ 
মিশ্রৌ তৌ (৩৮) প্রতি সুপ্রসন্নহৃদয়ঃ পুজন্ততো হভুন্তয়ে2। 
যম্মিন্ বীক্ষ্য সমগ্রমন্ভুততমং দপং স মিশ্র মু 
সম্পুর্ণ; খলু বিশ্বদ্ূপ (৩৯) ইতি তম্নাম।করোন্যজুলম্ (৪*)1৯॥ 

যঃ খল তণ্ম্থতানাং নবমোহুপ্যনবমো (৪১) গুণগণৈঃ বিশ্বরূপো হপ্যবিশ্বজপো (8২) 

বস্তুতঃ কামপালোহপি (৪৩) কাম-পরাভবী সৌন্দর্্যবর্ষেণ জগন্নাথোল।স-করোহপি জগন্নাথ. 

মর্দনে৷ (8৪) বভুব ॥১০ 
সৌন্দর্যযান্বতপুরপুক্ষলহদে (8৫) গ্াস্তীর্য্য-ধৈর্য্যক্ষমা- 

সৌনীল্য-প্রতিভাব্দিসদগুণমণিশ্রেণীশ্রিয়ামাকরঃ (৪৬ )। 

(৩৮) তো দম্পতী প্রতি, কর্মপ্রবচনীয়যোগে খিতীয়া। (৩৯) বিশ্বমশেষং রূপং যস্মিন্ ইতি 

নিরুক্ক্যেতি ভাবঃ, (৪০) মঞ্ুলং সর্বচিত্তকযিত্ব।দর্বর্থং নতু সংজ্ঞাম্াত্র-পর্ধ/বপায়িহ্বাদনর্থক মিত্যর্থঃ 
(৪১) অনবমঃ অন্যনঃ (৪২) অবিশ্বং বিশ্বাতীতং রূপং লৌন্দর্ধ্যং যশ্ত, (৪৩) বলদেবোহপি 

কন্দর্পবিজয়ী, (৪৪) জগতাং নাথ উপতাপন্তম্গাশকঃ, অত্র সর্বত্র বিরোধাভাসনামালঙ্কারং 'আপাততে। 

বিরোধে তু বিরোধাভাস উচ্যতে” ইতি লক্ষণাৎ। 
[৪৫] সৌোন্দধ্যমেবামূতপূরঃ সুধা-প্রব!হন্তস্ত পুঙলহ্দ মহাতদ-ইত্যর্থঃ। [৪৬] খনি 

শশী এপ শত প্রাপক 

পরম শিষ্ট মিশ্রবর ছুঃসহ শোকে পাড়িত হইয়! চিরজীখা ও সচ্চরিত্র পুল কামন! করিয়া 

সহধশ্রিণীর সঙ্গে সজ্জনদিগের আনন্দদায়ক দামোদরের অচ্চনা করিতে আরন্ত করি!লন ॥ 

৯। অনন্তর তাহার করুণাবলে ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ সেই মিশ্রুদম্পতীর প্রতি 
স্প্রসন্ন হইর! তাহাদের পু্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহাতে (সেই নবজাত পুক্রে) 
সমস্ত অদ্ভুততমরূপ দর্শন করিয়া শ্ীজগন্নাথ মিশ্র আনন্দে পূর্ণ হইয়! তাহার 'এবশ্ববূপ” 
এই স্থন্দর নামকরণ করিলেন ॥ 

১০। তিনি ( অর্থাৎ বিশ্বরূপ ) তাহার সন্তানগণের মধ্যে নবম হইলেও গুণ- 

সমুহের দ্বারা অনবম অর্থাৎ উত্তম ছিলেন। তিনি নামে বিশ্বরূপ হইলেও অ-বিশ্বরূপ 
অর্থাৎ অলৌৰ্িকরূপ সম্পন্ন ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি কামপাল অর্থাৎ বলদেব হইলেও 

সৌন্দর্যযাতিশয়ে কামপরাভবী অর্থাৎ কন্দর্পবিজয়ী ছিলেন। মিশ্র জগন্নাথের উল্লাসজনক 
হইলেও তিনি জগন্নাথ মর্দন অর্থাৎ জগতে উপতাপনাশক ছিলেন। 



৫৪ শীীগৌরাজ-চম্পুঃ 

বিদ্যা-দিব্যতরজিণী (8৭) জলনিপিঃ প্রীকষ্ণপাদা ম্বুজ- 
প্রেমান্তোনবনীরদে। জগিং শ্রীবিশ্বূপোহধিনোৎ (8৮) ॥১১॥ 

জনকে তু জন-কৌতুক বদ্ধিগুণমনুলঙ্ঘিত-নয়ং তনয়ং বিলোক্য যচ্ছাতম (৪৯) চ্ছাতম 
(৫০) বাপতুঃ তম্মনোগোচরতাং চরতাং (১) মুনীনামপি মধ্যে কম্যাপি ন প্রয়াতি ॥ ১২ 

অয়ঞ্চ সন্কর্মণো বধা লোকানমুজিপৃক্ষুঃ (৫২) প্রকাশান্তরেণ (৫৩) স্থানান্তরেপি 

(৫৪) রাট্ায়ামেকচক্রাভিধ-ব্রনগরে এমুকুন্দা ভিধস্য 
শ্রীশাশ্ডিল্যা স্ববায়-প্রকটি তজনুষঃ (৫৫) পণ্ডিভ-খ্যাতিভাজঃ 
পগ্মাবত্যাং গৃহিণ্যাং ড্রুভতকনকরুচিঃ (৫৬ ) পুজভাবেন জাতঃ 
শ্রীনিত্য নন্দন মাভবদ্দিহ বিদ্িতে! মেদিনী-চত্রবালে (৫৭ )॥১৩। 

স্ত্িয়ামাকরঃ স্যাৎ। [৪৭] মন্দাকিনী [ ৪৮ ] প্রীণয়ামাসঃ কৃবি-শিবোঃ কধী স্ৌ। অত্রাসিউশব- 

নিবন্ধনমালারূপং পরম্পরিতরূপকমলস্কারঃ | 

[ ৪৯ ] শাতং খত 'শর্মশাতস্খানি চ' ইতামরঃ। [৫০ ] অচ্ছাতম্ অথগ্ডিতং “চ্ছে। ছেদনে 

ধাতুঃ। [৫১ ] জানতাং দে গত্যর্থ! জ্ঞানার্থা ইতি শ্তায়াৎ। [ ৫২ | অনুগ্রহীতুমিচ্ছু» সনাশংসঙিক্ষ 

উঃ [ ৫৩] প্রকাশঃ সর্ব! স্বারূপ্য, তদ্ভেদেনে ত)র9ঃ। [৫৪ ] রাঢগ্রদেশে | ৫৫] শাও্িল্যগোত্রে 

হান টি গলিত-ত্বর্ণকাঞ্তিরতএবারক্তপ্রায় ইত্যর্থঃ তখৈব তদ্ধ্যান্রতেঃ। [৫৭] নি 
পপ জাত পপ পপ পি পাপ 

১১। শ্রীবিশ্বরূপ সৌন্দর্ধ্যরূপ অমৃতপ্রবাহের মহাহ্দরূপে, গান্তীর্ধ্য ও ধৈর্ধ্ 

পৃথিবীরূপে, স্থশীলতা প্রতিভাদি সব্গুণরূপ-মণিশ্রেণী সম্পদের আকররূপে, বিগ্তারূপ 

স্থুরধুনীর জলধিরূপে ( সমুদ্ররূপে ) ভ্রীকৃষ্ণচরণ-ক মল সম্বন্ধীয় প্রেমরূপ সলিল বর্ষণকারী 

নব মেঘরূপে গ্রীবিশ্বরূপ এই জগতের প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন ॥ 

১২। জনকজননী জনবৃন্দের কৌতুকবর্ধক গুণসম্পন্ন স্থনীতিপরায়ণ পুত্র 
অবলোকন করিয়া অথণ্ড স্তুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সে সখ জ্ঞানৰান, মুনিগণের মধ্যে 

কাহারও মনোগোচর হয় না অর্থাণড মুন্গিণও সে সুখ অনুভব করিতে পারেন না॥ 
১৩। নানাপ্রকারে লোক দিগকে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় এই সঙ্বর্ষণ অন্যস্থানেও 

প্রকাশভেদে আবিভূতি হইয়াছিলেন__যথা-_রাঢ প্রদেশে একচক্রানামক উত্তম নগরে 

শ্রীশাঙিল্যবংশ-সভূত পণ্ডিত-খ্যাতি বিশিষ্ট শ্রীমুকুন্দনামক ব্রাহ্মণের পদ্মাবতী নান্ধী 



তৃতীয় আম্বদঃ ৫৫ 

এবং পরেহপি ধরণীমন্তু (৫৮ ) নন্দসুনে। 
ভা: প্রিয়া; পরিকর বছষু স্ছলেধু। 

জম্মার্দিকং কথয়িতুং ক্ষমতেহত্র তেষাং 
কোবা ভবেদ্ যদি সহঅমুখোহপি বিভুতঃ (৫৯) ১৪) 

এবং গতে কিয়তি সময়ে জময়েদং (৬০) নবদ্বীপ, সমুস্কূতা ভূ-তাপ-হারকা (৬১) 
হার-করুণ্যবিষয়। (৬২) বিষ-যাদসাম্পতিরপে (৬৩) কলো নিমগ্নানাং মর্তানামর্ত্যা নানা- 

দুরবস্থাং সমালোক মানা (৬৪) মানাতীত-ক রুণাদর্গদয়। (৬৫) দয়ময়স্থয জ্রীমতোহবৈতাচাধ্যস্থ 

সন্বরমভ্য।সম্ভ্যা সদন্নহান্তঃ (৬৬) ॥১৫ 

যং খল ভগবদনপরং (৬৭) বদনপরং ভগবতো। চিনির (৬৮) জনাণাং ক্ষেমকর- 

[৫৮] ধরণীম অনু তাং লক্ষণীতে/তি কর্মপগ্রবচনীয়' যোগে ততীয়।। 2] অনস্ত- 

বদনোহপি বিজ্ঞোহপি ্যাদিত্যন্বয়ঃ | 

[ ৬০] ধাদ-পরত্বেন ক্লীবহমত্রেষ্যতে যতঃ পুংস্থমন্তত্র দৃশ্ঠাতে, তছুক্তং শ্ীকবিকর্ণপুরচরণৈঃ 
“নবদ্ধীপঃ গোহয়ং জন্মতি পরমাশ্চধ/ষহিমেতি' ১ দ্বিতীয়ান্র তু সময়েত্যব্যয়যোগে কর্মগ্রবচনীয়স্বাৎ। অন্য 

নৃবন্ীপস্ত সমীপ ইত্যর্থঃ। [৬১] পৃথীছুঃখহর! | ৬২ ] ভ্রি-পশ্বদ্ধিন্তাঃ করুণায়াঃ পাত্রভৃতাঃ, [৬৩] 

গরল-সমুত্ররূপে 'যাদসাম্পতিরপপতিরিত)মরঃ সংজ্ঞায়াং যষ্ট)] অলুক [ ৬৪) গীড়য়া বিবিধ-ছুর্গতিং 
পশ্স্তঃ, [ ৬৫ ] অপরিমিতকৃপ।বলম্গিপ্বাস্তঃকরণ।:, [ ৬৬ ] নিকটং প্রাপ্ডবস্ত ইত্যর্থ* সদ্* বিশরগ- 

গত্যবসাদনেধু ধাতুঃ, *দিত্বাচ্চেল্রও 

চি উগধতোহনপরমিরম ৬৮ ] নববিধ-ভণ্তীনাং ব্দনপরং ইহারা তৎপর মতা 

প্থীর গর্ভে গলিত স্র্ণকান্তি অতএব আরক্তগীত বর্ণ ধারপপূরব্বক ুজররূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়া তিনি এ সংসারে শ্রীনিত্যানন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 

১৪। এইরূপে পৃণিবীতে অণেক স্থানে শ্রীনন্দনন্দনের অন্যান্য প্রিয় পরিকরগণ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ জগতে এমন কোন্ বিজ্ঞ ব্যঞ্জি আছেন যিনি অনন্ত বদন 
বিশিষ্ট হইলেও তাহাদের জন্মাদিলীল! বর্ণনা করিতে পারেন ? 

১৫। এই প্রকারে কিছুকাল গত হইলে এই নবন্বীপের নিকটে সমুস্কূত (আবিভ ত) 
সংসার-তাপহারী শ্রীহরির কৃপাপাত্র ভক্তগণ বিষস|গররূপ কলিতে নিমগ্ন মত্ত্যগণের পীড়া 
হেতু নানাপ্রকার দুরবস্থা! দর্শন করিয়া অত্যন্ত করণার্র হৃদয়ে দয়।ময় শ্রীমান্ অতৈতাচার্ধ্যের 
নিকট সত্বর উপস্থিত হইলেন ॥ 

১৬। তিনি শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন, নববিধ! ভগবন্তক্তির উপদেশ দানে তৎপর 



৫৬ শ্রীতীগৌরাজ-৮ষ্পুঃ 

মকলঙ্কং (৬৯) মায়াতমীশানমাশান (৭০) মাঁচক্ষতে বিচক্ষণ (৭১)। তথাচ-_ 

'অদ্বৈতাচার্ধ্যবর্ম্যে ভগবদনবমং (৭২) শাস্তবং ধাম সাক্ষাৎ, ইতি ॥ ১৬ 

গত্ব। চামী চামীকর-সমানভাসং (৭৩) ভা-সংনিন্দিত-বিভাবস্থং (৭8) ভাবন্বলিতং 
(৭৫) ৰলিতং লব্ধ প্রমদ। মদাপেতাঃ (৭৬) কৃতাবনামা নমামুনা প্রেমধুরা মধুরাবলোকনেন 

প্রিয়বচসা চ সান্তিতা অমুং নিবেদয়ামান্ঃ ॥ ১৭ 

প্রভে| সুকৃতি-সারস-স্মিতবিনাশনাড়ন্বরং (৭৭) 
দুরন্ত-দনুজোৎকট-প্রকৃতিলোকঘৃকপ্রিয়ম্ । 
শঃ্তিপ্রকর-লোচন-ন্ফ,রণগুহুনং দুক্ঞিয়া 
ভূঙঙরুচিবন্ধ' নং কলিভমো ভুশং বন্ধ ভে 1১৮ 

[৬0 লোষপ্জ [ ৭* ] মায়াতমীব রাতরিরিব স্বজ্ঞান-বিলো পিত্বাত্ন্তাঃ শানং খগ্ুনং ; যন্মাদিতি 

তমীশানং চন্দ্রূপং তং প্রসিন্ধমীশ।নমীশ্বরমাচক্ষতে বদস্তীত্যর্থঃ। অতএবাকলক্কমিহ্টনেন বিশেষ- 

তোহয়ম্। (৭১) শকবিকর্ণপুরাধি-মহাম্ভাবা% (৭২) তদঙিনং, সাক্ষান্নহু পারম্পরিকং শাস্তবং 

ধাম স্বক্ূপমিতি বিধেয়গ্রাধান্তাৎ ব্লীবত্বম্। 

(৭৩) স্বর্ণতুল্যকান্তিং (৭9) ভাঃ কাগ্তিস্তয়া সম). নিকৃতস্্য)ম। (৭৫ ) ভগবৎ-প্রেমীঢ্যমত- 

এব বলবস্তং, তারক্াদিত্বাদিতচ, গ্রত্যয়ঃ | (৭৬) গর্বরহিতাঃ, বিহিত-প্রণামাঃ, নাম প্রাকাশ্টে- 

হব্যয়ম্. সাত্তবিতা কতসান্বনাঃ। 

(৭৭) কলিরেব তমোহন্ধকারে। ভশং নিরস্তরং যথা তথ। বন্ধতে বুদ্ধিং লভতে। কীদৃশ- -মিত্য- 

পি 

(শ্রীহরিভক্তি ভাষণ পরায়ণ ) মানবগণের মঙ্গলকারী ও সর্ববদোষ- "শুন | ্ীকবিকর্ণপূরাদি 
বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ তাহাকে মায়াতমিআানাশক মহাদেব ঝলিয়। থাকে ন-_ 

ষথ'-_-“আ চা্্যশ্রেষ্ঠ শ্রীঅদৈত শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন সাক্ষাত মহাদেবের স্বরূপ ॥% 

১৭। ন্বর্ণসমানকান্তি শ্রীআচাধ্যবর নিক্গ অঙ্গপ্রভায় সূর্যযকেও সম্যক্রূপে নিন্দা 

করিতেছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপরায়ণ এবং অতিশয় প্রভাবশালী । ভক্তগণ তাহার 

সমীপে উপস্থিত হইয়। পরম আনন্দভরে ও বিনয়সহকারে তীহাকে প্রণাম করিলেন । 

সাহার প্রেম মধুর-দৃষ্টিপাতে ও প্রিয়বাক্যে সান্তনা প্রাপ্ত হুইয়। তাহারা তাহাকে 
( শ্রীঅবৈতাচার্য্যকে ) নিবেদন করিলেন ॥ 

১৮। হে প্রভো! ভক্তরূপ কমলের বিকাশনাশে সচেষ্ট) ছুষ্টদানবের ম্যায় ভীষণ 
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যেনাক্রাস্তাঃ (৭৮ ) সপদি মনুজা; সুক্রিয়াঃ সংত্যজস্তঃ 

পাপান্তেবানিশমতিভূষ। ব্যাকুলাঃ কুর্বতেহুমী। 

কিংবা বাচ্যং পরমিহ বিভে।! ভূতলে হন্ত যেন 

ব্যাপ্ডে লোক বিদধতি হবেঃ সেবনং (৭৯) নৈব ধিশ ধিক্॥ ১৯॥ 

ততঃ সম্প্রতি ক্ষণংক্ষণং (৮০) জহতো হতোলাসস্থান্য ভূবনস্যাবনস্তাহহ (৮১) 

কিং ভবিতাহবিতাহ্য কশ্চনাস্তি নাস্তি বা ॥ ২০ 

প্রেক্ষায়ামিত্যপেক্ষায়াং পদ-চতুষ্টয়েন বিশিনট্ি--নুকতিনে। ভক্ত! এব লাগসাশি পদ্মাশি তেষাং 

শ্মিত-বিনাশনে বিকাশ-সঙ্কোচনে আড়ম্বপং মেঘে|দগমনং তত্বং তৎকাপ্কমিত্যথঃ জানা ক|চ্ছাদনাদিতি 

ভাব তথা দরস্ত! দুষ্ট। দনুজ। ইবোৎকট প্রকৃতয়ো দর্মদ[সুরভাব। থে লোক। স্ত এব ঘুকাঃ পেচক। 

ন্েষাং প্রিমম্ $ তথা ক্রতি-প্রকর) বেদসমূহা এব লোচন|নি জ্ঞান-সাধনত্বাৎ, তেষাং স্ষরণং গুহয়তি 

জ.বুণে/তীতি তথো গম । তথ। ছুক্ষিয়াঃ পাপকম্মাণি তা এব তুঙ্গঙগাঃ সর্প। মলিনরূপত্ব।ত্তেষ।ং রুচি" 

বর্ধনং কাস্তিবদ্ধনং পক্ষে তত্র প্রবুত্তিবদ্ধকম্ | অত্র গ্রিষ্ট।শ্রিই-পরম্পরিতরূপকালঙ্কারো। দ্র্টব/ঃ | 

(৭৮) অথ কলিতমোবুদ্ধি-গ্রক।রং দর্শয়ন্ তত্কত্যং বিবুতা1হ-যেনেতি | (৭৯) ভজনং, 

ভজ, সেবায়াং ধাতুঃ, ধিক ধিক ইতি দ্িককিঃ স্বনিধেদাতিশয্যং ব্যনর্জি। 

(৮০) উতসবং তজতঃ (৮১) রক্ষণতন্ত কিংভবিঠা, কন্চন|গ্ত অবিত। অপ্তি নাপ্তি বেত্যন্য়ঃ 

অহহেত্যব)য়ঃ খেদে । 
০ 

স্বভাব মানবরূপ পেচকের প্রিয়, বেদ সমূহরূপ নয়নসকলের প্রকাশাচ্ছাদক এবং রুক্রিয়! 

রূপ সর্পের রুচিবদ্ধক (রুচি--কান্তি-পক্ষে প্রবৃত্ত) ঘোরক লিরূপ অন্ধক।র বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ 

১৯। যে কলির আক্রমণে লোক সকল তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৎকণ্ম পরিত্যাগ 

পুর্ববক অত্যন্ত তৃষ্ণাকুল হইয়া নিরন্তর পাপকাধ্য করিতেছে । হে বিডে! অন্য আর 

কি বলিব! ধিক! ধিক! কলিব্যাপ্ত (কবলিত ) পৃথিবীতে মানবগণ আদ শ্রীহরির 
সেব। করিতেছে না ॥ 

২০। অতএব হায় ! হায়! সম্প্রতি প্রশিক্ষণে উত্সব-বিহীন, নিরানন্দময় এই 
জগতের রক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি কি হইবে? ইহার কেহ রক্ষাকর্তী আছেন কিনা? 
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হাহস্ত! পাপ-মদ্িরাভিশয়-প্রমস্তাঃ 

জংত্যজ্য দতপথমহো। বিপথেন যান্তঃ। 
জীবাঃ পতন্তি নরকাহবয়-ঘোরগর্জে 

কস্তান্সিবার্ষ্য স্ুপৃথান্ত (৮২) স্ুনেষ্যতীহ ॥ ২১॥ 

এবং সমাবেগ্ত মহাজনাস্তে কপারসার্্! রুরুদুঃ সশব্ধম্ (৮৩ )। 

দছুষখং পরেষাং পরিলোক্য সন্ত (৮৪ ) স্বদুষখতো পি 

হাধিকং ব্যথন্তে ॥ ২২॥ 

ইং সাধূনামাস্যতো (৮৫) নামাস্যাতো ধামিকানধশ্মবদধীনোৎকলিকালম্য কলি- 

কালম্য কুকর্মাকলয্যাকলি৩কষ্ট ইদমাচস্টাচাধ্যশ্রেষ্ঠঃ ॥২৩ 

(৮২) শোনা; পন্থানঃ সুপথানি সন্ম।গাঃ, 'পথঃ সঙ্ঘযাব্যয়াদেরিতি' বাত্িকবলাদত্র নপুংসক- 

ত্বমেব, তত্র কৃত সমাসান্তম্ত পথো গ্রহণাৎ, 'খক্পুরন্ধ, পথামানক্ষে” ইতি সমাসাস্তপ্রত্যয়-বিধানেহপি 
যশ্চান্তত্র পুংপাঠো। দৃশ্ঠতে স প্রামাদিক এব। যস্ত “ব্যধেব। ছরধেব। বিপথ” ইত্যমর-পাঠঃ সোহপি 
'পথঃ সঙ্ঘ্যাঝয়াৎ পর' ইতি নপুংসকঃ। মদদির'-মন্তশ্ত দুম্তরগর্তভে নিপাতো ছুনিবার এবেতি ভাবঃ। 

(৮৩) হা প্রভো! দীনবৎপল! ত্বতকুপাং বিনা নৈষাং গতিরস্তীত্যেবং জেয়ম। (৮৪) 

এতদেব হি সতাং লিঙগম্। 

(৮৫) ইতি সাধুনামাস্ততো মৃখাৎ কলিকালস্ত কুকর্মাকল্য্য শ্রত্েত্যনয়ঃ | ধামিকান্ অন্ততঃ 
ক্ষিপতস্তথ! অধর্ম-বর্ধনে উৎকলিক1ং লতি গৃহাতীতি তথেক্তস্তেত্যত্ঃ। আকলিতকষ্টঃ লহ্ষখঃ | 

২ পপি পি শা 

২১। হায় হায়! পাপমদে অত্যন্ত প্রমন্ত হইয়া জীবগণ সত্পথ পরিত্যাগ 

পুর্ব বিপথে গমন করত নরকনামক ঘোর ভয়ঙ্কর গণ্ডে পতিত হইত্েছে। এ 
জগতে কে তাহাদিগকে নিবারণ করিয়। স্থপথে চালিত করিবে ? 

২২। সেই মহানুভব ভক্তগণ এই কথ জানাইয়। দয়ার্ড হইয়া “হে প্রভে! 

দীনবৎসল ! তোমার কৃপাব্যতীত তাহাদের গতি নাই” এই কথা বলিয়া ইত্যাদি প্রকারে 

সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। যেহেতু অজ্জনব্যক্তিগণ অন্যের দুঃখ দেখিয়া নিজছুঃখ 

অপেক্ষা ও অত্যধিক ব্যথিত হইয়] থাকেন ॥ 

২৩1 এইরূপে ধাম্মিকজনের দুঃখদায়ী অধন্মধর্ধনে উত্কণ্টাযুক্ত কলিকালের 
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হে বান্ধবাঃ! কলিরয়ং ক্ষিতিপত্যভাবা- 
দ্বত্যন্তমেব নিজবিক্রমমাতনোতি। 

তং কৃঝ্মুত্তমকপালয়মন্তরেণ (৮৬) 
নাস্ত্যশ্য কোইপি দমনে জগতীহ শক্ত: ॥ ২৪।॥ 

অস্তি চেদৃশে ধর্মন্য ধ্বংসেধর্মস্য চৌন্ধত্যে ম্বাবতারন্য সুচিকা তস্যৈব অরন্বতী 
তরম্বতী তগ্সংশয়াপনয়ে (৮৭) “দা যদ হি ধর্মস্ত গ্লানি ভবতি ভারত! অভ্যুখান- 

মধর্মন্ত তদাক্সানং স্জাম্যহম্। পরিক্রাণায় (৮৮) সাধৃনাং বিনাশায় চ দুক্ষৃতাম্। 

ধর্্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে (৮৯) ইতি ॥ ২৫ 
তথাপি যন্নাবতরতি রতিলম্পটে। গোপালীনাং (৯০ ) পালীনাং তত্র নিদানং 

আদা পিসি লাশিপীশী শীট পিপিপি পপ পপ খা পপ পি পিতা | আপ ৯ ০ পপািপপপাপস্পী তা পাপ, তাস পাপ ক ওলা পপ পর 

(৮৬) অস্তরাস্তরেণ-হাধিগি ত্যাদিন] দ্ধিঠীয়।। 

(৮৭) স্বাবতার-বিষয়ক-সন্দেহ-খণ্ডনে তরস্বতী বেগবতী) (৮৮) স্ববিয়োগজ নিত-ছুঃথত্ঃ 

সর্ব! রক্ষণায়, (৮৯) দিরুক্তিরিয়ং তপ্মাপর-তদ্ত্তর ক লিরূপ-যুগন্ধয়াপেক্ষয়া বোধা, বক্ত,: স্বয়ন্ডগবত তহ্য 

তদিতরযুগছয়ে ত্ববত।র1দর্শনাদিতি রহস্তমূ। (৯৭) -গাপাশেনীনাং রঠিলম্পটে। নায়ক; শ্ররুষ্ণ) | 

পপ আপ 

৫২ 
নখ কুকশ্মের কথা সাধুগণের মুখে শবণপুর্ব্নক গ্রীঅ।চাধ্যশ্রেষ্ঠ কম্ট অনুষ্ভব করিয়া এই 

কথা বলিলেন__ 

২৪। হে বন্ধুগণ! জগতপালকের (রাজার) অভাবে এই কলি নিজের 

মহাবিক্রম প্রকাশ করিতেছে । পরম কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ইহাকে দমন ৰকরিতে এ 
পৃথিবীতে আর কেহ সমর্থ নহে। 

২৫। এই প্রকার ধর্মনাশ ও অধন্মের ওদ্ধত্য ( ধুস্টতা, প্রাদুর্ভাব ) বিষয়ে 

স্বকীয় অবতার-সূচক তাহার নিজেরই ঝাক্য আছে-__তৎআবণে তাহার আবির্ভাব জম্ন্থে 
সমস্ত সংশয়ই ততক্ষণাতড দূরীভূত হয়__ 

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি ও অধশ্মের প্রাদুর্ভাব হয়, আমি তখনই 

আবিভূত হইয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা, দুষ্টের বিনাশ ও ধর্ম্মা সংস্থাপনের জন 
আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। 

২৬। তথাপি গোপিকাগণের রতিলুব্ধ প্রীকৃঃ$ যে আবিভূর্তি হুইতেছেন ন॥ 
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(৯১) কেবলং মাদৃশাং দৃশাং দৌর্ভাগ্যমেব। তেব (৯২) মভিমানবত! নবতারল্যবতা 

বঙাভ্যুদীর্য দী্মাণজদেব দেবকৃত (৯৩) পরহঃখেন প্রণয়ময়রোযাবেশাৎ কেশীনাশন 

(৯৪) মুদিশ্]া পুনস্তেনেদং ব্যাহারি (৯৫) হারিতমম্॥ ২৬ 

নাথ € ৯৬) ত্বয)/তিসা র-সত্যসময়ে (৯৭ ) সম্তাসমানেহুপ্যহো- 

সুং পাষগুগণ। গিলন্ত্যগণিত। গোবিন্দ! (ক) গাঢ়ং জগৎ । 

ছং ক্রুরঃ কপট কদর্ধযচরিতশ্চর্কত্ি (৯৮) কালঃ কলি- 
হুং বিধবংসয়তীদ্বভামুপগতো। (৯৯) ইধর্দ্ো ধুতো ধান্মিকৈ? ॥ ২৭ ॥ 
পাষগুদ্ধিপ দীর্ঘগলনে গন্তীরসিংহ-ধবনি 
ভক্তবৃহ-শিখাবল-প্রম্ধনে (১০০) কাদম্িনী-গরজজিতম্। 

(৮১) হেতু; (৯২) তদেবমভু,দীে।ত/নয়ঃ | 

(৯৩) দেবেন শ্রীকৃষেন, (৯১) শ্রীরুফং (৯৫) আচাধেণ মনে|হরতমং ব্যাহাপি উত্তম্। 

(৯৬) নাথেতি সম্বোধনং বিরুদ্ধলক্ষণয়া স্বরোষ-পারিপোষকম্। (৯৭) অত্দৃঢ*সত্/ প্রতিজ্ঞ 

দিপ)মানে, (ক) গে।প।লকোঠি ক্রোধে, পরপীড়াং ন জানাসীত্যর৭থঃ। (৯৮) চর্কছি অতিশয়েন কৃত্তরতি 
'কৃতীচ্ছেদনে ধাতু; (৯৯) প্রিইন্পী দীপ্তো প্রকাশং গ্রাপ্তঃ | 

(১০০) ভঞ্খসমূধা এব শিখাবল! মযুরাস্তেষামানন্দজননে কাদ্বিনী মেঘমালা তদূগজিতং | 
পপপীা শপ পাশ 

তথ্ধবিষয়ে আমাদের নয়নের দুর্ভাগ্যই একমাত্র কারণ । 

প্রীঅব্বৈতাচাধ্য অত্যন্ত থেদে অভিমান ও নব চাপল্য ( অধৈর্ধ্য) সহকারে এই 
প্রকার বলিয়।ছিলেন। দৈবকৃত পরদুঃখে তাহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি 

পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়যুক্ত ক্রোধাবেশে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া অতি মনোহর এই 
বাক্য বলিতে লাগিলেন। 

২৭। হেনাথ! অতিদৃঢ় সত্যপ্রতিজ্ঞ ভূমি বিরাজমান থাকিলেও, হু"। হে 
গোবিন্দ (জগণ্পালক অথবা! গোপালক )। অগণিত পাষগুগণ জগণ্ডকে গাঢ়রূপে গ্রাস 
করিতেছে । হু! ক্রুর কপটা ও কদর্ধ্য-স্বভাব কলিকাল ইহাকে ছিন্ন করিতেছে। 
হুং অধান্মিকগণ কর্তৃক ধুত অধশ্্ন অত্যন্ত প্রদীপ্ত (প্রবল) হইয়া জগৎ ধংস করিতেছে 

২৮| পাষগুরূপ হস্তিগণের দীর্ঘ-দর্প-দলন বিষয়ে গম্ভীর সিংহনাদ সবৃশ, ভক্ত 
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দিব্য।ধর্ব-সিঙ্ধমন্ত্রনিনদঃ (১) কৃষ্ঃগ্রাহাকধণে 
শ্রীল দ্বৈত-মহা প্রভে। বিজয়তে (২) ছুঙ্কারনাদঃ পুরা ॥ ২৮॥ 
যস্হেব চিত্রেণ (৩) সমং জনানাং ছুক্ষারনাদঃ প্রবিবেশ চিত্তম্। 
হো ব কৃষ্ণোইপি সমং প্রমোদৈ হাৎপুক্ষরং মিশ্রপুরন্দরস্য ॥ ২৯॥ 
তা চ দিব্যা মধুরঃ প্রকাশে! মৃছুঃ জুণীতঃ স্থুরভিঃ সমীরঃ। 
শুভ! রবোহপ)প্ফ,ট হেতুজন্ম।, (8) হভিতশ্চরম্মোদয়তি স্ম 

সাধূন্॥ ৩০ ॥ 

তানি চ বিলক্ষণানি লক্ষণানি ভাবি-পরমশ্ুভোদয়শ্যামুভূয় ভূয়শ্চতুরশেখরোহখরো- 

(১) দিব্টোহসাধারণপ্রভাবে!হথববেদোক্ডে। যো মন্ম্তহ্তে।চ্চারণম্--পরম্পঠিত- মালারূপকা- 

লক্কারঃ। (২) বিজয়তে সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে বিপরা/ভ্যাং জেরিত্যাজআনেপদমূ। 

(৩) বিন্মছেন সহ; হৃদয়পন্মং হৃৎপুদ্রমিত)ত্র সহোক্কিনামালস্ক।রঃ, স চ কর্তভেদেন 

প্রবেশ-ক্রিয়ায়ঃ সত)পি ভেদে তদভেদাধ/বসাজ্রূপ|তিশয়ো মুল ইতি বোধ্যম। “সহার্থম্ত বলাদেকং 

তর স্তাদ্বাচকং দরয়োঃ| সা সহোক্তি মুন্ভুতাতিশয়োক্ডি নিগগ্ত ইতি পক্ষণাৎ। 

(8) অব)ক্তকারণে!দিতঃ দিব্যোহলৌকিক প্রকাশঃ প্রসাদঃ সমীরে। বযুঃ মাঙ্গলিকঃ শব 

পরিতশ্চরন্ সাধুন্ মোদয়ত স্ম মোদয়ামাসে 5): 

সমুহরূপ-মযুরগণের আনন্দদান খিষয়ে মেঘগঞ্জন তুল্য, একৃষ্খরূপ গ্রহের আকর্ষণ বিষয়ে 

অর্বববেদোক্ত অলৌকিক স্দ্ধি চন্ত্রধ্বনি স্বরূপ (এ্রগোরাঙ্জের আবির্ভাবের ) পুর্বে 
শ্রীঅদবৈত মহাপ্রভুর হুঙ্কার শব্দ বিজয় লাভ করিঠেছে। 

২৯। যে মুহূর্তে শ্রীঅদৈত প্রভুর হুসঙ্কারণাদ জনসমূহের চিন্তে ধিল্ময়ের সহিত 
বিস্ময় জন্মাইয়। প্রবেশ করিয়াছিল, সেই মুহূর্তে পগ্রারুষ্ঃও মিশ্র পুরন্দরের হৃদয়পন্ে 

আনন্দের সহিত ( অর্থাৎ আনন্দ জন্মাইয়1) প্রবেশ করিয়াছিলেন । 

৩০। তথন দিক সকলের হুন্দর ও মধুর প্রকাশ হইল। স্তুশীতল, স্থগন্ধ ও 

মন্দ পবন বহিতে লাগিল। কোনও অদ্ষুট কারণবিশিষ্ট মঙগলময় রব উত্থিত হইয়! 

চতুদ্দিকে বিচরণ পুর্ববক ভক্তগণের আনন্দ উত্পাদন করিতে লাগিল । 

৩১। ভবিষ্যৎ পরম মহ্থলোদয়ের সেই বিশেষ লক্ষণ সমুহ অনুভব করিয়া চতুর- 
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উজ্ভ্বলহসে! (৫) হ সোহবদদচা্্যবর্ষ্যঃ ॥ ৩১ 

ভে! ভোঃ প্রিয়তমা যতনাম। জীবহিতায় (৬) মা ভিয়মাভিযন্ক ভবন্ত এতানি 

শুভশকুনানি (৭) পশ্যন্পশ্বন্বপি সকল-সন্দেহান। এতৈরমুমিমীমহে মহেচ্ছঃ স খলু 

কপাময়ে। ময়োপহূতে! নরহিতাম় রহিতাষশ। ভূমিতলেইমিতলেখ-মহিতে ( ক) 

হিতেহস্মাকং কঠিও স্থলে নৃণমাবির্ভবতি ভব-তিমিরাপসারণায়। কিন্তু তদ্বিজ্ঞানায় 

বুধ। বিচারেণ চারেণ (৯) চ প্রহিতেন।লং যতঃ--॥৩২ 

যঃ কো পি লে।কা তিশয়ি-প্রভাবঃ 

প্রকাশমায়াতি স জাতমাত্রঃ (১০)। 
নিশাবসানে তরণিঃ সমুদ্তন্ 
কতিক্ষণা ংস্তিষ্ঠতি গুঁড়রো চি ॥ ৩৩। 

শপ শশা তাপ 

(৫) অথরোইচগ উজ্জ্লশ্চ হসে। হাস্তং যস্ত। হ স্ফুটার্থেহ অব্যয়ম। স আচার্যবর্ষে/হবদ দিত্যন্বয়ঃ | 
(৬) জীবহিতায় যত্বুং কুবাণা ভেো ভোঃ প্রিয়তমা ইত)ম্ব্ঃ। ভবস্তো মা ভিয়ং ভয়ম আ 

ঈষদপাভিযন্ত প্রাপনুবন্ত (৭) শুভলক্ষণ।নি পেক্ষন্ত/ং তথা সকলসংশয়ান্ অপশ্যন্ত খণ্ডয়ন্, শো 
তম্কপণে লোটি শঞ্চোর্পেপঃ (৮) রহিতং ত)ক্তমষশো! যেন সঃ। (ক) অনস্তদেব-পুজিতে, 

(৯) দূতেন প্রেরিতেন। (১*) জাতমান্রো জায়মান এব প্রকাশং প্রাকট্য, লভত ইত্যর্থঃ | অন্তরা 

প্রস্তত-সামান্তেন প্রস্ততবিশেষস্তাভিধানাদপ্রস্থতপ্রশংসানামালঙ্কারঃ। স চ পরাদ্ধগতবিশেষেণ 

সমর্থন।দর্থীস্তরন্য। সামু প্রাণিত ইতি বোধাম্। 

শিরোমণি ( বিজ্ঞ-শিরোমণি ) জীআচাষ্যবর সিগ্ধোজ্ভল হান্যে বলিলেন । 

৩২। হে প্রিয়তমগণ। আপনারা জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত সর্ববদ। যত্বশীল। 

(আপনারা ) ভীত হইবেন না। এই সকল শুভ চিহ্ন দর্শন করিয়া সমস্ত সন্দেহ 

দূর করুন| শ্রীভগবান, নিক্ষলঙ্ক করুণানি'ধ এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছ!ময়। মানবগণের হিতের 
নিমিত্ত আমি তাহাকে আহ্বান করিয়াছি। এই পৃথিবীতে অসংখ্য স্থুরবৃন্দ-বন্দিত 

আমাদের পরম মঙ্গলজনক কোনও শ্থীনে তিনি নিশ্চয়ই সংসারদুঃখ নাশের জন্য অবতীর্ণ 

ইইতেছেন। কিন্তু ভীহার পরিচয়ের ( বিশেষ জ্ঞানের ) জন্য নানাপ্রকার বিচার ও দত 

প্রেরণের কোনও প্রয়োজন নাই। যেহেতৃ-- 

৩৩। যে ব্যক্তি কোনও অনির্ববচনীয় অলৌকিক প্রভাবস্ষম্পন্ন তিনি জাতমাত্র 
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ইত্য চার্য্যবরস্য ভে কিল বচঃ শ্র্থা মহাস্তো৷ জনা- 
স্তং নত্বাতিমুদম্বিত। নিজনিজং স্থানং প্রতি প্রস্হিতাঃ। 

আচার্য্যঘ্ত দিনে দ্রিনে সতুলসী-সম্মঞ্জরীভি হরিং 

সংপুজ্যার্থয়তেম্ত গোকুলপতে ! শীঘ্রং প্রকাশং ব্রজ ॥ ৩৪॥ 

মিশ্রপুরন্দরস্ত শ্বদয়ে ভগবদ|বিভাব-ক্ষণাবধি ভাবক্ষণাবধিকৌ (১১) বভাজ, 

ভাজনঞ্চাসীদ সীদন্তীন।ং ( ১২ ) কান্তীনাং কাসাঞ্চন ॥ ৩৫ 

তঞ্চ তাদৃশপ্রভাবন্তং প্রভাবস্তধ (১৩) তশ্যাবলোকমান। মানাতীতাস্সৃরয়স্- 

সুহবরযশোহরং (১৪ ) ৩ং মন্যম।ন। বিতকয়ন্তি স্ম ॥ ৩৬ 

(১১) প্রেমে।খ্সবৌ অধিকৌ প্রাপঃ (১২) অৰসাদমপ্রাপ এবস্তান|ং (১৩) ভাদুশকাস্তিমন্তং 
তং মিশ্রপুরন্দরং তথা তথ! তম্ত তং প্রভাবং মহিমানঞ, (১৪) হরয়ঃ বিঘজ্জনাঃ সুরযশোহরং 

হুর্/যশোনাশকং পরমতেজ স্থিন মিত্যর্থ;। 

প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাত্রিশেষে সুধ্য উদ্দিত হইতে থাকিলে তাহার কিরণ কতক্ষণ 

গুপ্ত থাকিতে পারে ? অর্থাৎ শীত্র তিনি প্রকাশ হইয়া পড়েশ। 

৩৪। সেই সভ্জণবৃন্দ আচার্যযবর আ্ীঅদ্বৈতের এ প্রকার বাক্য শ্রবণে পরম 
আনন্দিত হইয়! তাহাকে নমস্কার পুর্ববক নিজ ণিজ স্থানে গমন করিলেন। 

এদিকে শ্রীঅধৈ তাঁচারধ্য সুন্দর তুলসী মণ্রী সমূহের দ্বর। প্রতিদিন ভ্রীহরির অর্চনা 

করিয়া “হে গোকুলপতে ! তুমি শীস্র আবি ৩ হও” এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 

৩৫। পুরন্দর মিশ্র নিজহৃদয়ে শীভগবানের আবির্ভ।ব সময় হইতে অত্যধিক প্রেম 
ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়। কোনও অনির্ববচনীয় অল্লান কান্তি সমুহের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিলেন। 

৩৬। তাহাকে তাদৃশ কান্তিযুক্ত ও তাহার সেই প্রভাব দর্শন করিয়া অসংখা 

পণ্ডিতগণ তাহাকে সূর্য্যের যশোহরণকারী মনে করিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন £-- 



৬৪ শ্রীপ্রীগৌরাজ-চম্পুঃ 

নাক।রি কিঞ্চিদ্পি মিশ্র-পুরম্দরেণ দীর্ঘং 
তপো ন খন ভীর্থবিশেষ-সেবা | 

কিছ্বধবরে। ন বত কোছপি ন কো পি যোগে। 
লোকোন্তর! রুচিরমুষ্য ততঃ কুতো হভূগ ॥ ৩৭॥ 

স চন্বমানসে মানসেতুল্লজিননীং (১৫) প্রমোদধারান্দধারান্তে শ্চিন্তয়ামীস বেদম্॥৩৮ 

ন।লস্তি কিঞচন ধনং ন চ শস্যভূমি 
নিগ্ভাপি সাম্প্রভমলন্ধচরী ন কাচিৎ। 
সন্বন্ধবে।হুপি ন হি কশ্চিদলবাপুর্ব? 
কম্মাও সুখং সবতি মে বহুলং তথাপি ॥ ৩৯ ॥ 

অথ নিবি-পরম|ঘে [১৬] মাঁথে মাসি মসেবাচরণে| [১৭ ] ভগবান্ মিশ্রপুরন্দর- 

মানসতে|ইমানসতে।[১৮] মানসতে|[১৯]রাজ হংস ইব গজভদং শটজঠরাম্বরং বরং বিবেশ॥৪০ 

(১৫) পবিষাণসীমাতিক্র।মিণী | 

(১৬) নাশিত-মহাপাপেঃ (১৭) ম'-লক্ষমীন্তৎসেব্য চরণ?) (১৮) অম[নমভিম[নরহিতমতএব 

সৎ উতমঞ্চ ষৎ তম্মৎ। (১৯) ভদাখ্যসরোবরাৎ। 
পশ্পি 

৩৭। মিশা পুরন্দর কোণও দীর্ঘ তপম্ত| অথবা তীর্থ বিশেষের ( প্রধান তীরের ) 

সেবা করেন নাই; কোনও যন্ঞ অথবা যোগেরও অনুষ্ঠান করেন নাই, তথাপি 

কি হেতু উহার লোকোন্তর কান্তি প্রক।শ পাইল ? 

৩৮। তিনিও [ সেই পুরন্দপমিশ্রও ] নিজ হৃদয়ের পরিমণ সীমালঙ্বিনী অর্থাৎ 

অপরিমিত আপন্দধার। ধারণ কররিয়। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

৩৯। আমি সম্প্রতি কোনও ধন অথবা শস্যভূমি প্রাপ্ত হই নাই, পুর্বে অপ্রাপ্ত 

কোনও বিদ্ভা অপব। উত্তম বাঙ্গবও লাভ করি নাই, তথাপি কি শিমিও আমার এইরূপ 

প্রচুর স্রথ অনুভব হইতেছে! 

৪০। অনন্তর মহাপাপ নিঝারক মাঘ মাসে লক্ষনীবন্দনীয়চরণ [ লক্গনী বাহার 

চরণ বন্দনা করেন, সেই ] শ্রীভগবান অপার ও হ্বন্দর মানস সরোবর হইতে রাজহংসের 

গঙ্জান্রদে প্রবেশের স্তায় মিশ্রপুরন্দরের অভমানশুন্য ও উত্তম অন্তঃকরণ হইতে 

শ্রীশচীদেবীর জঠররূপ নিশ্মল শ্রেষ্ঠ আকাশে প্রবেশ করিলেন । 



ততীয় আশ্বাধঃ ৬£ 

ততশ্চ স1 গর্ভনিবিষ্ট-মাধব। 
দধার শোভাং পরমাতিশ:গ্নিনীম্। 

যথামলজ্যো তিরদারদীপক-( ২০ ) 
প্রকাশিমধ্য। বর-কাচজ। ঘটা ॥ ৪১॥ 

সা চারভ্য তং ক্ষণং ক্ষণং (২১) সদাপু,বতী নুখতীনাং স্বস্থষমীং প্রতিবেশ- 
বাসিনীনাং (২২) ভাবিনীনাং ভাবিভবেন কামং চমণ্কারং জনয়ন্তী, নয়ন্তী চ তাঃ 

পরম|নন্দং স্বমনসীদং সদ] পরামমর্শ ॥ ৪২ 

বহবে। বিধূতা গর্ভ।ঃ কিন্তু নহীদৃক্ ভ্রখং ময়! লেভে। 
তম্মান্মন্যে কশ্চিম্মহাজনে। মেহবিশদ্ গভ ম্॥ ৪৩ ॥ 

দেবদ্িজ-প্রসাদাদ যদি জাতঃ সন্নয়ং জীবেস্তহি কুলদ্বয়সহিতা৷ (২৩) প্রুবং কৃতার্ধ। 

ভবিষ্যামি ॥ ৪৪ 
পা পসরা রা 

(২০ )ষথা নির্মলজ্যোতির্নয়-মহাদীপ-প্রকাশী মধ্যভাগে যন্তাস্তাদুশী উত্তমকাচ-নিমিতা ঘটা 
পরাং শোভাং দধাতি তদ্বৎ স। দধারেত্যন্যযঃ | (২১) উৎসবং (২২) স্বশোভাং স্তবতীনাং গ্রতিবেশি- 

নীন।ং আ্ীণ।ং, কাস্তি-বৈভবেন। 

(২৩) পিতৃকুলেন চ ভত্তুকুলেন চ সহিতেত্যর্থঃ | 

৪১। নিম্মল জ্যোতিণ্ময় মহাঁদীপ যাহার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে এবংবিধ 

উত্তম কাচ নিশ্মিত ঘটা যেমন শোভা ধারণ করে, সেইরূপ শ্রাকৃষ্ণ গর্ভে প্রবিষ্ট হইলে 
শচীদেবীও হুন্দর শোভ। ধারণ করিয়াছিলেন । 

৪২। তখন হইতে আরন্ত করিয়া তিনি নিরন্তর আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, 

এবং প্রতিবেশিনী রমণীগণ তাহার অত্যুজ্জ্বল শে|ভার প্রশংসা করিতেছিলেন। শচীদেবী 

সর্বধদ। নিজ কান্তি বৈভবে তাহাদের অত্যন্ত চমত্কার জন্মাইয়া ও পরমানন্দ প্রদান 
করিয়। মনে মনে এইরূপ আলোচন। করিয়াছিলেন। 

৪৩। আমি ইহার পূর্বেব অনেক গর্ভ ধারণ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রকার স্থখ 

কখনও প্রাপ্ত হই নাই। স্থতরাং আমার মনে হয়--এবার কোনও মহাপুরুষ আমার 

গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। 

8৪। দেবতা ও ব্রান্ষণগণের অনুগ্রহে যদি ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া বাঁচিয়। 



৬৬ গো রাগ-৮*পুঃ 

এবং ভাগ্যনতী সাশান্তে স্ব কৃতার্থতাং স্ববংশ্যান।ম্ (২৪)। 
ন তু বেদল্ম সপুজে! জগদপি সর্বং কৃভার্থতাং নেত1॥ ৪৫ ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে গভ -পরিগ্রহ।লস। 

যতস্ততঃ লা স্বপিতি ন্ম সুন্দরী (২৫)। 
নিজোদর।কাশ-নিবিষ্ট বিশ্বদৃগ 
ভরম্য নে। শরু,লতীব মষণে (২৬) ।৪৬ | 

কিংব। ভূমিরিয়ং মুহমু জরমুমকষ্টিবি্াৰলাৎ 
স্বন্মিন্ শ।য়য়তি ম্ম (২৭) দুঃমহ-কলিগ্রান্মেক্ণ। ত।পিতা। 

যম্মিন সংভূতনারি-কাংস্যঘটব তস্]াঃ পিচিণ্ডো (২৮) দধৎ 

শ্ীকৃষ্চং নিজমঙগতো নিরহরত্ত।পং তদীয়ং মুক্ছঃ ॥ ৪1 ॥ 

(২৪) স্বস্ত ্বকুল্াান।ঞেত্যথঃ (২৫) যর তত্র 'সাবধ্ভিক্কিকণুসিল্' । নিদদ্রো। (২৬) 

সহনে ন শরু,বান। ইব। (২৭) শায়ম়তি ম্মেতি অণাবকর্নক।চ্চিগুবৎ কর্তকার্দিতি ক্র ভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে 

পরস্মৈপদমূ্, কিম্বেতু/তপ্রেগ। | (২৮ )জ্ঞরং 

থাকেন তাহ। হইলে উভয় কুলের সত আমি শিশ্চিতইহ কৃঙতার্থ হইব। 

8৫1 এইরূপে ভাগ্যবতী শচীদেবী আপনার ও নিজ বংশীয় ব্ক্তিগণের 

কৃতার্থতা আশা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতে পারেন নাই যে তাহার সেই পুত্র 
সমস্ত জগণ্ডকেও কৃতার্থ করিবেন 

৪৬। গর্ভধারণ জন্ত আলম্যবশে শ্ন্দরী শচীর্দেবী প্রতিক্ষণে যেখানে সেখানে 

শয়ন করিতে লাগিলেন। তাহাতে মনে হইঙেছিল, যেন তিনি নিজের উদররূপ 

আকাশে নিবিষ্ট বিশ্বস্তরের ভার সহা করিতে পা€রতেছিলেন না। 

৪৭। অথব! এই পৃথিবী যেন কলিরপ শ্রীত্মের ছুঃসহ তাপে তাপিত হইয়া 
আকর্ষণ বিছ্াবলে পুনঃ পুনঃ তাহাকে (শচ1দেবীকে) নিজের উপর শয়ন করাইতেছিলেন। 
তাহাতে বারিবিশিষ্ট কাঁংস্যঘটের ন্যায় তাহার গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিয়া নিজ 
সজদানে যেন বার বার পৃথিবীর তাপ হরণ করিতেছিলেন। 



তৃতীয় আম্বাদঃ ৬৭ 

মুছুনিদরদ্রোবলসেন স। শচী- 
ত্যেতল্সব। সত্যমিদং পুন বে । 
স্বগভশোনভাকলনায় সা দৃশে 
মনন্চ নিন্যেইন্তরতস্তথী (২৯) বভোৌ ॥ ৪৮ | 
বিশ্বা শ্রয়েণ ভগবদ্বপুষ! শচী সা 

পুর্ণ দর।প্যভিনলাষ মু বদত্বম্ (৩০)। 
চিত্রং ন তদ্ যুগপদ্দেব যতো বিভূত্বং 

ধত্তেহণুতাং তদুভয়ে (৩১) তরতামপী গম্ ॥ ৪৯ ॥ 
তদ্দ। চ তস্যা-- 

যস্য কষ্মুখতা (৩২) ন বিদ্যতে তন্মুখাৎ্ড লমুদিতৈরসৈরয়ম্। 
তোষমেষ্যতি নহীতি বেদয় প্রপ %ঝ্মুখতাং কুচদ্বয়ম্ ॥ ৫০ ॥ 

(২৯) তথ নিদ্রিতেব, ইয়মপুযৎপ্রেক্ষ।। (৩৩) অগ্জনস্ত্ব বহ্বজদি-পুর্ণোদরে। ভোক্ত,ং 

নেচ্ছত্যেব ইয়ংত্বিয়েষ) ন খলু হদপি চিত্রযান্্ধ্যমি তথ; | 
(৩১) বিভ্হাণুত্ব ভিন্ন তং) (৩২) কষেে। মুখে যু! তঞ। কৃষ্ণচকীর্ন তৎপর ভা) রসৈঃ শনৈ: 

অথবা পয়োভিঃ ; অক্র সম্ভনবদস্তসন্বন্ধাগ্রিদর্শন!নামালঙ্কা রঃ | 

৪৮। শচীদেবী যে আলস্যবশতঃ পুনঃ পুনঃ নিদ্রিত হইতেন তাহা মিথ্যা, কিন্ত 

ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয় যে_-শিজ গর্ভের শোভা দেখিবার জন্য তিনি মন ও নয়ন- 

ত্বয়কে অন্তশ্ুখী করিয়! এরূপে বিরাজ করিতেন । 
৪৯। বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ শ্রীভগবত্কলেবর দ্বার। শ্রীশচীদেবী পুর্ণগর্ভ। হইলেও 

তিনি যে পুনং পুনঃ ভোজন করিতে অভিলাষ করিতেন_-শাঁহা বিচিত্র নহে। যেহেতু 
শ্রীভগবানের কলেবর একই সময়ে বিভূহ্, অণুত অথবা তদুভয় হইতে ভিন্নতাও 
প্রাপ্ত হইতে পরে । 

৫০। যাহার মুখে “কৃ্ণ এই ব্ণছ্থয় নাম নাই, তাহার মুখ হইতে সমুচ্চারিত 

শব্দের বার এই ভগবান কখনও স্তখী হইবেশ ন পক্ষে যাহার মুখ অর্থাৎ অগ্রভাগ 

কৃষণবর্ণ নছে, সেই মুখ হইতে উশ্খিত দুগ্ধের দ্বারা এই ভগবান কখণও সন্তুষ্ট হইবেন নাঁ_ 

ইহা জানাইয়া। তখন তাহার অর্থাৎ শচাদেবীর : কুচগ্য় কৃষ্ণমুখতা প্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ 

অগ্রভাগ কুষ্জবর্ণ ধারণ করিয়াছিল । 



৬৮ জত্রীগোরাস-চ্পুঃ 

অথ ব্যক্তগর্ভ। স। ভাস। (৩৩) গঙ্গ বারে তারেব ভাসমান সমানাদরমদ্ৈতাচর্য্যে 

ণাবলুলোকে লেকে হদৃষ্টচ রীং (৩৪) ততস্থধমাং দৃষ্ট | সচমণ্ডক1রং পরামন্থশে-চ ॥ ৫১ 
আহে।! চিত্রং বহুশে। বিলোকিতাপি সেয়ং মিশ্াপুরন্দর-বধুরবিলোকিতচরীবা্থ- 

রাজতে। রাজরাজন্ডেজো শ্যক্কারিণ্য। সুষময়! (৩৫) ময়া নিষ্টঙ্কিতং নেয়ং রুচিরহ্থয। রুচি 

রস্যাপি (৩৬) দেহস্য ম্বাভাবিকী শাবি-কডিবিশেষহেতুত্থিয়ং গর্ভস্যৈৰ ভবতি (৩৬) 

আং ত্ভাতমং জ্ভাতম্ (৩৮) ॥ ৫২ 

বিশ্বস্য দুর্গতিমবেক্ষ্য কপারসাদ্র 
কঝে। বিবেশ জঠরং ফ্রুবমেতদস্য।2। 
নৈবন/থ। সকললোচন-চিত্রকারী (৩৯) 
শোন্ডেদৃশী ভ্রিজগতীহ ভবে কথঞ্চিও ॥ ৫5 | 

(৩৩) স্বকাস্ত্য।, গঙ্গাথটে তারকেব, মানাদরাভ্যাং সহিতং যথ| তথা। (৩৪) অদৃষ্টপূর্বেব, 
ভুতপূর্ববে চরড়িতি চরটষ্রিত্বাদ্ডীপ । (৩৫) চন্ত্রজ্যোতিগ্ডিরস্কারিণ্যা “হষম। পরমা শোভা” ইত)মর়ঃ, 

তয়। নিরূপিত্ম। (৩৬) স্বতঃগন্রস্তাপি, (৩৭) গডসপ্বন্ধো ভাবিনো ভবিযাতঃ কীত্তিবিশেষশ্য 

শ্রীভগবদাবিভাব-জ্!ন £2 যশোভেদনা হেতশ্দিযং কটি: কাশ্তিতবিষ্বাতীত্)থঃ। “বর্তম নসামীপ্যে বর্তমান- 

বছ্ধেঙি” শ্মরণাৎ (৩৮) সম্থমে ধিরক্তিঃ। (৩৯) অত্র “হেত্বাদ্যরধাবিবক্ষায়াং কম্মণ)ণ* ইত্ণি 

স্ি্বাং উপ, অন্যথা ট-গ্রত্যয়াপত্তেঃ। 

৫১। অনন্তর তাহার কান্তিতে গর্ভপ্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিন তিনি 

যখন গঙল'ঘাটে তারকার ন্যায় শোভ' পাইতেছিলেন, তখন আ্ীঅদ্বৈতাচার্ধয মান ও আদর 

সহকারে তাহাকে দর্শন করিলেন এবং সংসারে অধৃষ্পূর্ব তাহার অংলীকিক সৌন্দর্য্য 

নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে বিচার করিতে লাগিলেন । 

৫২। অহো! কি আশ্চধ্য ! এই পুরন্দরমিশ্রের পত্রীকে আমি পূর্বেব বহুবার 

দর্শন করিলেও ইনি যেন আজ অবৃষটপুর্ববা রূপে প্রকাশ পাইঙেছেন। ইহার স্থৃষম। 

চন্দ্রের কান্থিকেও তিরস্কার করিতেছে । ইহা দ্বার আমি নিরূপণ করিতেছি যে এই 

কান্তি ইহার স্বভাবতঃ হন্দর দেহের হ্বাভাবিক কান্তি নহে, পরম্ক্ু ইহা গর্তেরই ভবিষ্যুণ 

কীণ্তিবিশেষের কারণ হইবে। অহো৷ সম্যক জানিয়াছি, জানিয়াছি ! 
৫৩। বিশ্বের দুর্গতি দর্শনে ত্ীকৃষণ দয়া হইয়] সত্য সত্যই ইহার গর্ভে প্রবেশ 



তৃতীয় আম্বাদঃ ৬৯ 

ভবত্বধুনা, ধুনানেনাপি সংশয়ং (৪) ময়েদং গোপনীয়ং, লপনীয়ং লব্ধভাবেঘপি 

(৪১) মানবেধু ম। নবেধু তু স্থৃতরাং। যতঃ;__সমাদেশো বামনম্য মনশ্যবাধমুপতিষ্ঠতি 
(৪২)--সর্বং সম্পগ্ভতে দেবি ! দেবগুহ্থং স্ৃসংবৃত' মিতি ॥ ৫৪ 

এবং বিনিশ্চিত্য স বিজ্ঞবর্ধ্যো, নে কিঞ্চিছুক্ত1 নিলয়ং জগ।ম। 
শচী চ সা জহম্তা-প্রবাহে, সানাদি কৃত্বা স্বনিকেতমাপ ॥ ৫৫ ॥ 

অথ ক্রমেণ নবমমাসোপরমে (৪৩) পরমেষ্ঠি-পঞ্চানন-দাঁনবারিনাথ বারিনাথ- 

নিশাকর-করমালি-প্রভৃতিকা ভূতিকারিণে (8৪) ভগবতঃ প্রাদর্ভাবং জানানা (৪8৫) 

নানাবিধ। নীতা! স্ুমনসঃ (৪৬) স্ুমনসঃ স্থমনসঃ সন্তে। মিশ্ররপুন্দর-পুর-( ৪৭ )-ন্দর-প্রণয় 

কম্পিতকলেবরং (৪৮) বিভাব্ধ্য।-ম্ব ভা ব্যায়! (৪৯) ম্পূর্ণশশধরশ্য সমাগত্য শচী-জঠরো- 

(৪০ ) সংশয়ং ধুনানেন খণ্য়তাপ্যেতাদৃশ-কান্তিদর্শনেন খণ্যমান-সন্দেহেনাপীত্যার্ঘঃ। (৪১) 

প্রাপ্তপ্রেমন্থ অপি অস্করঙ্গতমেষু মনুখেধু মা জপনীয়ং ন কথনীয়ং, নবেষু ইদানীমেবাগতেযু। (৪২) 

সর্বমিতি পদ্যার্ং বামনদেবস্য সমাদেশো জ্ঞেয়ঃ। 
(৪৩) তন্মাস-সমাপ্ডো, যম উপরমে' ইতি লিজ বৃদ্ধিঃ। ( ৪৪ ) ব্রঙ্মশিবেন্্রবরুণেন্দকু্যান্াঃ, 

পে!ষণকারিণঃ (৪$) বিনন্তঃ১ জাধাতোঃ শানচ,, (১৩) বিচিত্র! দিব্যাং হুমনসঃ পুষ্পাণি নীত্বা 

হ্মনসে| দেবাঃ হ্বমনসঃ শোভনমানসাঃ সন্ত: ইতান্বমঃ। (9৭) জগম্মাথমিশ্র-গৃহং (৪৮ ) ভয়গ্রীতিভ্যাং 

করিয়াছেন, নতুব। অঞ্চলের নয়নের বিস্ময়াবহ এতাদৃশী শোভ! এ জ্রিভুবনে কোনও 
প্রকারে কাহারও হইতে পারে না। 

৫৪। যাহ] হউক্, সম্প্রতি সংশয় পরিত্যাগ করিয়া আমি ইহা গোপন রাখিব । 

নবাগত ব্যক্তিগণের কথ দূরে থাক্, প্রেমপ্রপ্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগকেও এখন এবিষয়ে 

কিছু বলিব না। 

যে হেতু-“হে দেবি! দেবগুহা সমস্ত ব্যাপারই অত্যন্ত গোপন থাকিলে সিদ্ধ 
হইয়া থাকে ।৮ বামণের আদেশটী আমার মনে নির্ববাধভাবে উপন্থিত হইতেছে। 

৫৫। এইরূপ নিশ্চয় করিয়। সেই বিজ্ঞবর অদ্বৈতাচার্ধ্য কোনও কথা না বলিয়া 

গৃহে গমন করিলেন। এদিকে শচীদেবীও গঙ্গাপ্রবাহে স্ানাদি সমাপন করিয়৷ নিজ 

গুহে উপস্থিত হইলেন ॥ 

৫৬। অশুঃপর ক্রমে ক্রমে নবম মাস অতীত হইলে ত্রঙ্ষা॥ মহেশ্বর। ইন্দ্রঃ ব্ণ। 



৭৩ স্রীশীগোৌরাজ-চষ্পুঃ 

পরি পরিদ্লুতানি কুম্থমানি বিকিরন্তে কে) হরস্থোষমপ্প,বন্তো ভগবতো নবং নবং (৫২) 

বিদধুঃ ॥ ৫৬ 

জয়ব্লসসিন্ধে। ব্রজজননন্ধে। দুঢ়তর দন্ধে। (৫১) ঘনভববন্ধে- 
্বখন-কুপালে! নিজজনপালে।ম্মদকলিকালো কট মলকালো-€( ৫২) 
স্তমগ্ডুণগোতজ্ান্ুরবরগো ত্র! (৫৩) বতরণ পিত্রাহিতস্থখমির। (৫৪) 
বকনুরপালী-মুনিকুলপালা (৫৫) বলদনুরালী (৫৬) জয়ি-বলশ।লী 

সুখময় পঞ্মা-চিতপদপপ্াা-যুভশতপল্মাধিকগ্ণসল্প- ৫৭) 
তুলব নর্ম! (৫৮) হিত সখিণর্ত।-বিতযুগধর্ম1-৫৯) শুভহরকর্ম। জয় জয় দেব 8৫৭ 

সকম্পঃ কলেবরো যর তৎ যথ| স্তাত্তণ1, (৪৯) পূর্ণেন্দোঃ বিভাব্্যায়াং বিভা গ্রভা তয়! বর্ধযায়াং শ্রেষ্ঠায়াং 

বিভাবর্ধ্যায়াং র/কানিশায়াং সমাগত্যেত/ম্বমঃ। (ক) বিক্ষিপন্তঃ (৫০) নৃতনং শুবং “মুস্ততৌ ধাতু” 

পাঠাৎ চক্রুরিত্যর্থঃ। 
(৫১) অতিদৃঢ় প্রতিজঞঃ £সতাসংকল্প' ইতি শ্রুতেঃ॥ (৫২) উদ্ভতো মদো গরো যস্ত তাদৃশঃ 

কলিকালস্য সপ্বন্িনামুংকটানাং মলানাং পাপানাং হে কাল অন্তক ! (৫৩) উত্তমগ্ডণে গোত্রান্বরগোজে 

ভূদেববংশে, “গোত্র। কুঃ পৃথিবী পুথী গত্যমরত । ভুত্রাবতরণং প্রাছুর্ভাবো যন্ত হে তাদৃশ ! (৫৪) 

পিতরি আহিতং জনিতং স্থখং যেন হে তাদৃশ ! (৫৫) হে মিজ্রাণাং স্মভন্তশনাং রক্ষক। সুরসমৃহন্য 

মুনিসমূহস্ত চ পালকন্থম। (৫৮) বণস্তীনাং প্রবলান'মস্থরশ্রেণীনাং জয়িন। বলেন শক্ত্যা শালতে 
শোভতে যঃ স তাদৃশঃ (৫৭) পদ্ম! লশ্মী স্তয় অচিতং পদপস্কদমেবাযুশতপন্মতোহপি অধিকানাং 
গুণানাং সনম আশ্রয়ো যস্ত স তখোত21 (৫৮) অপীম-ধিবিধ-পরিহাসৈঃ আহিতং জনিতং সখীনাং 

শর্ম সখং যেন সতথোপ্স্বন। (৫৯) অবিতে। রঙ্ষিতো যুগধর্মো নামপ্রেমদানাদিকো যেন স ত্ম্। 
অশুভহরং কর্ম যশ্তা স ত্বং$যত্ব। অবিতে। ঘে। যুগপর্মো নামঞ্জেমদাঁনাদিঃ স এব অশুভহরং বর্ম ষস্য সঃ। 

চন্দ্র, সুধ্য প্রভৃতি পরি১ম্যাকীরী ( আজ্ছাকী রী) দেবঙা সকল ভগবানের আবির্ভাব অবগত 

হইয় উৎফুল্লমনে নানা প্রক1র পুষ্পগ্রহণ পুন্বিক, পুর্ণচন্দ্রের কিরণমালাঁয় উদ্ভাসিত াত্রি- 

কালে সম্ভ্রম ও প্রণয় হেতু কম্পান্বিও কলেবরে মিশ্র পুরন্দরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। 

তথায় গমন করিয়া শচীদেবীর গর্ভের উপর প্রফুল্ল পুষ্পসমূহ বিকিরণ করতঃ প্রমানন্দে 

ভগবানের নবীন স্ব করিতে লাগিলেন 2 

৪৭1 হে রসনিধে ! ব্রজজনবন্ধো ! আপনার জয় হউক ! আপনি অত্যন্ত দৃঢ়" 

প্রতিজ্ঞ এবং নিবিড় ভববন্ধনের মোচন বিষয়ে দয়ালু । আপনি নিজজনের পালনকারী 
ও প্রবল কলিকালের উৎ্কট পাপসকলের অন্তকন্বরূপ। উত্তম গুপাব্িত ব্রা্ষণবংশে 



৩তীয় আশ্বাদ; ৭১ 

অধীনে ভশ্তানাং ভবতি নিতর।মেব ভগবা- 
নিতি শ্রোতী বাণী প্রভুবর! কদাচিন্ন বিভথ। (৬০)। 
সকৃচ্ছত্ব। যম্মাৎ প্রণমিবচনং ন[রদমুনে- 
ভৰার্থং (৬১) ভুতানামিহ ভূবি ভবানাবিরভব ॥ ৫৮ ॥ 

অহে। ভাগ্যং ভূমে ভ'বতি ভগবন্! ভূর্বযপি বিদাং (৬২) 
মুনীনাং বাগ বুদ্ধ্যো ব্রি বত যন্নে! বিষয়তাম্। 

যত: প্রীতেঃ পাত্রৈর্নিজ-পরিকরৈঃ পুণ7চরিতৈ- 
বিধাত। ! ৬৩) স্যা সার্দং বছবিধবিল।সং বত ভবান্ ॥ ৫৯॥ 

(৩০) ঘিথ্যা (৬১) মঙ্গলার্থং। 

(৬২) ভূর্ধ/পীতি ভাগ্য-বিশেষণত প্রচুরমপীত্যর্থঃ | বিধাং পণ্ডিতানামপি | (৬৩) বিধাস্ততি 
করিস্যতীতথঃ। 

অব৩রণপুর্বক আপশি পি৩া মাতার হুখাখধান কারতেছেন। আপনি মিত্রস্থানীয় 

ভক্তগণের রক্ষাকর্ত। এবং দেবগণ ও মুণিবৃন্দের পালনকারী । আপনি. বলখান্ অন্থর- 

দিগের পরাভবক|রি- বলশালী। হে আনন্দময়! লক্গনী আপনার চরণকমল সেবা! করিয়া 

থকেন। আপনি শত অযুত ও পদ্মসংখ্য। অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক গুণের আলয় 

(আধার)। আপনি বনুপ্রকার অনুপম পরিহাসে বদ্ধুজনের স্থুখ জন্মাইয়া৷ থাকেন; 

আপনি ষুগধশ্ম পালনকারী এবং আপনার কম্ম অমঙ্গলনিবায়ক। হে দেব! আপনার 

জয় হউক! জয় হউক! 

৫৮। “ভগবান্ ভক্তগণের অত্যন্ত অধীন হইয়া থ|কেন” হে প্রভৃবর | এই বেদ- 

বাক্য কখনও মিথ্যা নহে। যেহেতু নারদ মুনির প্রণয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি 

জীবগণের মঙ্গলের জন্য এই জগতে আবিভূত হইয়াছেন ॥ 

৫৯। অহ! কি আনন্দের কথা। হে ভগবন্! পৃথিবীরও অত্যন্ত ভাগ্য 
উপস্থিত হইতেছে। তাহা বিজ্ঞ মুনিগণেরও বাক্যবুদ্ধির বিষয় নহে। কারণ আপনি 

এ ধরায় গ্রীতিভাজন, পুণ্য-চরিত নিজ পরিকরপিগের সঙ্গে বহুবিধ বিলাস করিবেন ॥ 



৭২ জজীগৌ রাঙগ-৮০পুঃ 

অহে। ভব্যং (৬৪) ভাগ্যং ভবতি মনুজা নাং কলিভুবাং 
বিলোকিয্যন্তে যে বিভূবর ! ভবন্তং স্বনয়নৈ2। 
প্রপাতারঃ কেচিদ্বচনমমূতং তেষু (৬৫) ভলতো 

নিষেবিষ্যন্তেছপি প্রণয়-মরিভাঃ (৬৬) কেচন পদ্ম ॥ ৬০ ॥ 
অহে। সৌভাগ্য।ঢ্য। ভবতি তব মাতা ত্রিভুবনে 
তুল। যণ্য। ন স্যাদঘহর! বিন! দ্রেবকনুভাম্ (৬৭)। 
যয়। সংখ্য।তীতাধিকবিতত-বিশ্ব।শ্রয়তন্যু 
ভবানপ্যক্লেশং জঠর-শিবরে দ্বীয়ত (৬৮) ইহ ॥ ৬১ ॥ 
অট্ত্রব নঃ স্তিরিয়ং বিরমত্বিদানীং 
নস্যাৎ শ্হিতিঃ সমুচিতেহ চিরায় যল্ম।ু | 

ঘাতে ত্বপ়ি গ্রকটতাং ধরণীতলেহল্মিন্ 
দ্রক্ষ্যাম এত্য পুনরত্র ভবতপদাক্ডাম্ ॥ ৬২ ॥। 

(৬৪) মঙ্গলময়ং | (৬৫ ) তেষাং মধ্যে কেচিৎ নিদ্ধারণে সপ্তমী প্রপাতারঃ অনগ্যতনে লুট 
প্রকর্ষেণ পাশ্তগ্ডি। (৬৬) প্রাতিপুর্ণাঃ। 

(৬৭) দেবকীং বিনা, (৬৮) অসংখ্যানাং বহুবিস্তৃতানাং ব্রহ্মা গানামাশ্রয়ভূত। বপূর্ধস্থ স ভবান্ 

ষয়! তব মাত্র। উদরগর্ভে ধীয়তে ধ্রিয়তে ধাঞ ধারণ-পোষণয়োঃ-- অত্র বিশেষালঙ্করভেদ্বঃ, 

অংধ।রান্মাতৃগ্ভ|দাধেয়স্ত ভগবত আধিক্য-প্রতীতেঃ। 

৬০। অখেো! কলিযুগে জাত মানব সকলেরও মঙগলময় ভাগ্য উপস্থিত 

হইতেছে । কেননা, তাহার। নিজচক্ষে আপনাকে দর্শন করিবে । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 

আপনার বাক্যস্্রধা পান করিবে এবং কেহ কেহ প্রণয়ভরে আপনার শ্রীচরণ সেবা করিবে | 

৬১। অহো! হে অঘহারিন্ (পাঁপহারিন্) ত্রিভুবনে তোমার মাতাই সৌভাগ্য- 
ব্তী। একমাত্র দেবকী ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে না। 

কারণ আপনার কলেবর অসংখ্য, অসীম ও বিস্তৃত বিশ্বের আশ্রয়-ম্বরূপ হইলেও ইনি 

আপনাকে এই গর্ভমধ্যে অব্েশে ধারণ করিতেছেন ॥ 
৬২। জনপ্রতি আমাদের এই স্তুতি বিরাম প্রাপ্ত হউৰক। কারণ আমাদের 

এখানে বহুক্ষণ থাক উচিত নহে । আপনি এ ধরায় প্রকটিত হইলে আমরা পুনরাঃ় 
আসিয়া আপনার চরণ-কমল দর্শন করিব। 



তৃতীয় আম্বাদঃ ৩ 

এবং গীবাণেধু (৬৯) কুবণেষু কুশলস্ততিং মিশ্রপুরন্দরবধূরবধৃতাদ্ধনিদ্রা বিদ্রাবিতাদ্ধমোহাপি 

বিশদাং (৭০) পিবিষদাং দিব্যাং বাচং নিশম্য তদর্থাবগমাক্ষমা, ক্ষণাদুম্মীল্য লোচন।ঞ্চলং 

»তুমুখ-পঞ্চমুখ-ষণ্া,থ-প্রভৃ তীন্ বিলোক্য লব্ধসাধবস1(৭১) সসাধ্বসাবুবাঁচ নিজবল্পশুম্ ॥ ৬৩ 
(৭২) না নাথ নাথ জ জজাগৃহি তুর্ণতুণং 
কে কে গৃহে বিবিবিশন্তি ভি (৭৩) ভীমরূপাঃ। 
কিং কিং কিকিং বববদন্তি চিচিত্রশব্দং 
ভীভীতিতো৷ মম মমাহহ কম্পতে ধী2 ॥ ৬৪ ॥ 

এবং মিশ্রদারৈ (৭8) রুদাব্রৈদিতমাকণ্য শঙ্ক্যমানো মানোদয়ং বিধায় শিধায় নিজদেহং 

ক্ষমায়ামায়ত-সম্ত্রমঃ প্রণম্য ভগবন্তং সপরিকরং করং করেণ পরেণ পরিযোজয়ন্ (৭৫) 

দৈবসমাজস্সমাজগাম (৭৬) জগাম চ স্বস্থানম্ ॥ ৬৫ 

(৬৯) দেব্যু মর্গলস্ততিং কুবাণেষু সহস্থ (৭০) অবধৃতং ত)ক্তমদ্ধীং যয়। ভাদৃশী নিদ্র। যস্তাঃ 

সা এবং বিদ্রাব্তেত্যাদদিরপি। যদ্ব( অর্ধজরত্য।দিবদসমবিভাগেইপোরকদেশিসমাসঃ | বিশদাং 

নির্মলাম্। (৭১) প্রার্চভীতিক।, অনাধু ভয়েনাম্পষ্টত্বাৎ। 

(৭২) অব্রানর্থকমেকার্থকমেবং পরপরন্রাপি বোদ্ধব।মূ। (৭৩) 4ভ ইতি তন শ্ছন্দোহনুয়োধাৎ। 

অপি মাসং মসং কুধ]াদিত)ভাণকশ্রুতেশ্চ | 
(৭৪) তৎপত্বা শচীদেব্য।, দারাদেরেকত্বেইপি বহুবচনমিষ্টমূ, (৭৫) অঞ্চলিবদ্ধং কৃর্ব নতথ; | 

(৭৬) দেবসন্বন্ধী সমাজঃ সমূহঃ সমাগচ্ছৎ, অথ স্বস্থানং ন্বর্গং জগামেতার্থঃ। 

৬৩1 দেবগণ যখন এইরূপে ভগবানের মঙ্গলন্ত্রতি করিতেছিলেন, তখন মিশ্রপুর- 

ন্দরপত্রী শচীদেবীর প্রায় নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, এবং অচেতন ভাবও প্রায় দুর হইয়াছে। 
এমন সময়ে তিনি দেখগণের সেই দিব্য স্পষ্ট বাক্য শ্রবণকরতঃ তাহার অর্থ বুঝিতে না 

পাঁরিয়! ক্ষণক!লের জন্য নয়নপ্রান্ত উদ্ধীলন করিলেন এবং চতুমুখ, পঞ্চমুখ এবং ষণাথ 
(ব্রহ্মা, মহাদেব, কার্তিক) প্রভৃতি দেবতাগণকে দর্শন করিয়া হঠাত ভয় পাইয়া নিজ- 

পতিকে অস্পঞ্টভাবে বলিতে লাগিলেন £__ 
৬৪। “না নাথ নাথ! শীস্্-শীত্র জা জা জাগ্রত হউন। ভী-ভীষণ রূপধারী 

কা-কাহার! গৃহে প্র-প্রবেশ করিতেছে । তাহারা কি-কি-অ-অ-অদ্ভুত শব্দ উন্উচ্চারণ 
করিতেছে । শুনিয়। ভ-ভ-ভয়ে আ-আমার বুদ্ধি কম্পিত হইতেছে ॥” 

৬৫। মিশ্রপত্বীর এইপ্রকার উক্তি শ্রবণ করতঃ স্ুরগণ ভীত হইলেন। তখন 
3৬ 



৭৪ শ্রাঞ্াগৌরাজ-চস্পূঃ 

মিশ্রপুরন্দরস্তস্তিত-করবং (৭৭) নিশম্য পত্জ্য। ব্যাহারমহহারমই সিতমুখমববুধ্য 

কিং কিং কিমিতি মুদ্ধঃ পপ্রচ্ছ । সা চোঁবাচ বাচমতিভয়গদ্গদাম্॥ ৬৬ 

মিশ্রেজ্র! হন্ত চতুরানন-পঞ্চবন্ত- 
ষড় বক্ত গ্রভৃভয়োতিবিচিত্রবূপাঃ। 
লোক। নবীক্ষিতচর (৭৮) বহবে। গৃহেহন্যি 
নাগত্য সংপ্রতি লপান্ত কিমপ্যপুর্বম্ ॥৬৭|। 
জ।লোক্য তান্ ভীতিমবাপ্য যাবদ্- 
ভবন্তমাহুতবতীয়নস্মি। 

ভাব প্রব।তাঃ ক নু তে ন দৃষ্ট।- 
স্ততে।হপিকাং ভীতিমুপৈনি ভুয়ঃ ॥৬৮। 
নূনং ভবেদেতদরিষ্টুমুৎকটং 
মমাস্য তন্ন।স্তি ভতে। ভয়ং মম। 

(৭৭) দরেণ শেন প্শ্তিতঃ কগরবে। ঘত্র তাদুশং তং পঠ।1ঃ বা!হারং নিশম্যেত্যন্থয়ত, ব্যাভারমুক্কিম্। 

(৭৮) অদূগপুবাঃ। 
আশপাশ পাশপাশি শি পপ পাপপাপীশিলািপীশ 

তাহার। সশ্মানশরে আপনাদের দেহ ভুলে শ্থাপনপুববক পরিকরের সহিত ভগবান্কে 

সসম্ত্রমে কুঙগ্লিপুতে (যুক্ত করে ) প্রণাম করিয়া শ্বন্থানে আগমন করিলেন । 
৬৬। এঁকে মিশ্রপুরন্দর তাহার পত্রীর ভয়ন্তম্তিত কণম্বর-বিশিষ্ট সেই বাক্য 

শুনিয়া ও তাহ।র বদন হাস্যরখিত ও অত্যন্ত বিবর্ণ বুঝিতে পারিয়! “কি, কি, কি?” 

এই কথ| পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞ/স! করিতে লাগিলেন -- 

তিনি ( শচার্দেবা) অত্যন্ত ভয়ে গদগদ বাক্যে উত্তর করিলেন।স্" 

৬৭। হে মিশ্রবর ! চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন প্রভৃতি অনেক বিচিত্র রূপধারী 

ব্যক্তি, যাহাদিগকে পুর্বেব আমি কথনও দেখি নাই, তাহার সম্প্রতি এই গৃহে আসিয়া, 
শা জানি, কি অপূুর্বব বাক্য উচ্চারণ করিতেছে । 

৬৮। তাহাদের দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া যখন আমি আপনাকে আহ্বান 

করিলাম, তখন তাহারা যেন কোথায় প্রস্থান করিলেন। তাহাতে আমি আরও 

অধিক ভয় পাইয়াছি। 
৬৯। নিশ্চয়ই ইহা আমার পক্ষে ঘোর অমঙ্গল-ম্বরূপ। দি আমার এই গর্ভস্থিত 



তৃতীয় আন্বাদঃ ৭৫ 

যদ্দীহ মওকুক্ষিতলেব্যবস্থিতে 
তোকে (৭৯) ন কাচিম্তবভীহ বেদন। |৬৯॥ 

এতানীলাম্বর-কন্যায়া ধন্যায়া ধয়ন বচঃম্থধামন্-ধাম-ম্নঃস্থ (৮০) স্ৃতৃপ্তিং 

লভমানো মানোজ্জিতান্যলৌকিকানি (৮১) কাশিচিও কুস্রমানি মানিত-গন্ধাশি (৮২) 

সমালোক্য সমুবাচ মিশ্রমণিঃ ॥ ৭০ 

অয়ি শুভাশয়ে! সংশয়ে সংমগ্নং মা কুরু মানসং মানসংবদ্দনোতদ্ধনো মুদামুদাত্ানাং 

(৮৩) তবায়ং গর্ভ ইত্যনুমামি নু মামিয়ং ত্বসরস্কতী সরস্বতীবানন্দস্য (৮৪) মঙজয়তি, জয়তি 

চ সর্বশঙ্কাং বদেতয়া ওয়াসন্নং (৮৫) ভ্রিদিবেশ। বেশান্থরমবিধায়। (৮৬) গত ইত্যবগমাতে। 

কিঞ্চ-_॥৭১ 

পশ্য পশ্য ধরণীমন্ু (৮৭ ) কচি, কেনচিন্ন খলু বীক্ষিত! ইমাঃ (৮৮)। 
চারবঃ স্থুমনসঃ স্পর্বণামাজ্রত্র ভবনে সমাগমম্ || ৭২ ॥ 

(৭৯) বালকে । (৮০) এতদ্ বচঃ এব সুধ[মমুতং পয়ন্ পিবন্ সাদপং শগ্ধিতখঃ | প্র/ন-শবীর- 

চিন্তেযু। (৮১) অপরিমিতানি দিবানি, (৮১) আদৃন্পরিমলাশি । 

(৮৩) সম্মানবদ্ধনস্তথা উত্তমানামানন্দমদ্ধনে বদ্ধনওে (৮৭) 5 বিতর্কে ইয়ং তব বাণা 

আনন্দন্ত সমুদ্র ইব মাং মজ্জয়তি । (৮৫) এয়া ত্বৎদরম্বত)। তে তব আসনং সমীপমাগত। ইতবয়ত | 

(৮৬) স্বন্বরপেণৈবেত)/বগমাতে । 

(৮৭) ধরণীমনু পৃথিব)াম্, অত্র 'অনু' ইতি কর্মপ্রবচনীয়যোগে বিতীমা | ৮৮) ইমাঃ সুমনস 

ইতি স্ত্রিয়াং বছবচনম্। 

বালকের কো!নও বেদনা ন। জন্মে, তবে তাহা হইতে আমার কোনও ভয় নাই ॥ 

৭০। ধন্য নীলাম্বরকল্যার এই ঝাক্যস্থধ। পান করিয় মিশ্রশিরোমণি দেহ মন 

প্রাণে তৃপ্তি লভ করিলেন এবং অসংখ্য অনির্ববচনীয় দিব্য ও স্থুগন্ধি পুষ্প দেখিয়। 
বলিলেন ।-_ 

৭১। অয়ি শুভাশয়ে! তুমি মনকে সংশয়ে মগ্ন করিও নাঁ। অর্থাৎ মনে সন্দেহ 
করিও না। আমি অনুমান করিতেছি-_-তোমার এই গর আমাদের সম্মান ও পরমানন্ন 
বৃদ্ধিকরিবে। তোমার এই বাক্য আমাকে যেন আনন্দ-সাঁগরে মগ্ন করিয়া সমস্ত শঙ্কাকে 
জয় করিতেছে ; যেহেতু তোমার এই বাক্যে জাণা যংইতেছে যে দেবঙাগণ বেশাশ্থর 
(অন্যবেশ) ধারণ না করিয়া আগমন করিয়াছিলেন ॥ 

ণ২| দেখ দেখ] পৃথিবীতে কেহ কখনও এইরপ সুন্দর পুষ্প দর্শন করে নাই। 



৭৬ জীত্রীগোরাজ-চগ্পুঃ 

তেন চ তবাস্মিন্ গর্ভে কোহপি মহাপুরুষোহপরুষোহপবর্গীয়াস্মাকং (৮৯) দুঃখানাং 
সগায় ৮ সথানামবতঙার বত তারণায় চ কুলশ্যেতি বুধ্যতে ততো! ন সাধবসমসাধবসম- 
মবাপু,হি (৯০)॥ ৭৩ 

ইতি শ্ববল্লভন্ বচনমাশ্রত্য শত্যর্থসদৃশমপি (৯১) স্নেহবলতো বলতে! (৯২) 
ইরিষ্টশ্কাকুল-(৯৩) মানসাহমনসাধ্বসান্থিতী (৯৪) বিশ্বরূপ-জননী জন-নীরাজ-নীয়ং 

(৯৫) মিশ্রবরমুবাচ ॥ ৭৪ 

মিশ্রবৃন্দারক (৯৬) দারকন্দরন্থ (৯৭) রশ্যঙমমিদং (৯৮) ভবতাভিহিতং হিতঞ্ মম, 

তথাপি মম্মানসং ন সন্দেহং জহাতি (৯৯) হাতিশয়ী (১০০) কোহয়ং মোহে! মোহোচ্ছেষ্ছো 

(১০১) ভবতি, ততশ্চ__-॥৭৫ 

(৮৯) অপরুষঃ কোমলছ্ছভাবঃ, অপবগায় নাশায়। সায় দানায় (উতৎপাদনায়) অবত্বত্তার 

অবতীর্ঃ। (৯৭) অসাধু মনমযোগাত্বাৎ্, অসমম্ অতল।মুৎকটং সাধ্বসং ভয়ং ন প্রাপ্পুহি। 

(৯১) বেদার্থতুপ্যং বচঃ আশ্রুত্য অপীত,মবপঃ | (৯১) বব শেহবলতঃ, (৯৩) অনিষ্ট- 

শহ্বীনি বন্ধুজদয়ানীতি ভায়েন। (৯৪) অপরিন্ত-ভয়সু 1) (৯৫) জনৈনীরাজলীয়ং পূজনীয়ম্। 

(৯৬) বিঃশ্রেট, (৯৭) দরন্তা অয়ন দ[রকং নাশকং, (৯৮) রস্তমম অমৃতব্দতিম্বাদু। 

(৯৯) তজঠি, ওহাঁক্ ত্যাগে, হা ইতি খেদে। (১০০) শিরতিশয়ো মোহঃ। (১০১) উহেন 

বিতর্কেণ উচ্ছেছ্যে| বিনাশ্ঠে। ম| ভবতি | 

এই কুস্থম সমুহই এই গৃহে দেবতাগণের আগমন বলিক্া দিতেছে ॥ (সূচনা করিতেছে 1) 

৭৩। অতএব জান যাইতেছে যে, তোমার এই গর্ভে কোনও করুণহৃদয় 

মহাপুরুষ আমাদের ছুঃখ-মোচন, স্ুখ-উতুপাদন এবং বংশের উদ্ধারের নিমত্ত অবতীর্ণ 

হইয়াছেন। স্তরাং এইরূপ অসাধু ও উদ্তকট ভয় পাইও না। 
৭৪। নিজপতির এইরূপ বেদার্থসদৃশ সত্য বাক্য শ্রবণ করিলেও ম্বভাবতঃ 

অত্যন্তভীতা বিশ্বরপ-জননী প্রবল স্সেহপ্রভাবে অমলসলভয়ে বিহবল হইয়া জনবন্দনীয় 
মিশ্রবরকে বলিলেন 2-- 

৭৫1 হে মিশ্রচড়ামণি ! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা অস্বতের স্তায় মধুর, 
এবং আমার পক্ষে হিতকর ও ভয়নাঁশৰক বটে ; তথাপি আমার মন সংশয় ত্যাগ করিতেছে 

না। কোনও এক অনির্ববচনীয় মোহাতিশয্য উপশ্থিত হইতেছে । আমি বিচারের 
ত্বার। তাহা উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিতেছি না। অতএব-_ 
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জাতে সতি কিং ভবিতা৷ তন্নহি জানে ততোহর্থয়েইস্মি বিধিম্। 
ভিষ্ঠতু তিষ্ঠতু ভিষঠতু ভিষ্ঠতু গভে' চিরায় মেইপত্যম্ ॥৭৩। 

এবং মাতুর্মনোরথমবধায় শ্রীমন্মাধবঃ সমাসন্ন-ভূতিসময়োহপি স্বজনেষ্টসাধকওয়। 
সম্ভবং নাসসাদ (২) কিন্তু ওয়া তিষ্ঠতু গর্ভে ইতি চতুঃ কৃত্ধ! (৩) কথনাত দশমাদাংস্চতুরো 
মাসান্ (8) গর্ভ এবাবতদ্ছে ॥ ৭৭ 

এবং স্বমাতৃবচমঃ পরিপালনায় 
মাসানুবান (৫) চতুরে। জ্ঠরান্তরেখ। 
কিন্তু ব্যথাং কলি-নিপীড়িত-ম।নবান।- 
মালোচ্য ভান্ স চতুরে। মন্গুতে ম্ম কল্প।ন্ 1৭৮ 

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলাম্বতে শ্রীগৌরগর্ভবাসে। নাম 
তৃতায় আশ্াদঃ ॥ 

(১০১) সম্তবং জগ ন আপ, (১৯৩) চঠরে। বাবান্ কত্বা। (১০১) মানান্ ব্যাপ্ত, 

অন্যস্তসংযোগে 1দ্বতীম। | 

(১০৫) চতুর মহাবিদগ্ধঃ স ভগবান্ মাস।নপি চতুরঃ কল্পান্ ভদ্বদিদীর্ধান্ মন্যতে ন্ম। 
তাত শীশীপশীীীশাশীট শি 

৭৬। আমি বুঝিতে পারিতেছি শ--পুক্র জন্মিলে কি হইবে ? সেইজন্য বিধাতার 

নিকট প্রার্থনা করিতেছি__আমার সন্তান গে দীর্ঘকাল থাকুক, থাকুক, থাকুক, থাকুক্॥ 

৭৭। আীমান্ মাধব জননীর এইপ্রকার মনোরথ অবগত হইয়! আবির্ভাব জময় 

নিকটবন্তী হইলেও নিজ ভক্তজনের অভীষ্টসাধকরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন না; কিন্ত 
তাহার জননী “গর্ভে থাকুক্” এইকথা চার বার বলায় দশম মাস হইতে আরস্ত করিয়! চার 

মাপ যাবৎ গভেই অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ 

৭৮ | এইরপে নিঙ্জ জননীর বাক্য পালনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ চার মাস পর্য্যন্ত 

জঠরমধ্যেই বাস করিয়।ছিলেন। কিন্তু কলিনিপীড়িত মানবগণের দুঃখ আলোচনা 

করিয়! তিনি সেই চার মাসকে চাঁর কল্প বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ॥ 

ই'তীত্যাদি ঞগৌরলীলাম্বতে শ্রীগৌরগর্ভবাসে। নাম 

তৃতীয় আন্বাদঃ ॥ 



ঞ্রশাগৌরচন্দ্রায় নমঃ 

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 
চ্তভ্হঞ্থা আক্াদ্ঃ 

(১) অন্ধ্যায়াং পুরতঃ কলেরথ খতুগ্রাবেষুবেদৈমিতে 
বষে” অগুখবেদচক্দ্রগণিতে শীকে ঘটন্ছে রবৌ (২) 

নানামগল-সদ্গুণে(দয়মুতঃ ীমণ্গ্রভে। ভূ'তলে 
প্রান্বভাববিনান-মাধুসময়? সানিপ্যমাসেদিবান(৩)॥ ১। 

যঃ(৪)খলু কলিরপি সত্যওয়া সত্রেতাভিথ্যতয়। স্বপূর্বতয়া চ চিত্রতাকরে! 

বভৃুব সকললোকস্য ॥ ২ 

(১) কলেরষ্টাবিশচতধুগীয থাপরোত্বর-ভূয যুগ) পুরতঃ সন্ধণায়াং গ্রথমসন্ধ]ায়ামিত্যর্থঃ। 

(২) তন্ত চ পঞ্চশত্যড়শীতাধিকচতুসহএমিতে বধে তথা সপ্তাধিকচতুদিশশতমিতে শক-নব্বন্থিনি 

বষে তথা রবৌ সুখ্যে ঘটস্ছে কুম্তরাশিস্বে সংত্যথ: ॥ (৩) শমত; সবশত্তিসম্পগস্য গ্রভো শ্চৈত্ন্ত- 

দেবস্ত গ্রাহুর্ভীববিধানে যঃ সাধুসময়ঃ স নিকটোইভূদিত্যদয়ঃ। 

(৪) বিরোধ|ভাসমীহ--যঃ সময়ঃ বিরোধপক্ষে গ্রথমধুগতয়া। পরিহারপক্ষে সতাং-হিততয়া 

বিরোধপক্ষে ত্রেতেত্যভিখায়। সহ বর্তমানং দ্বিতীয়ষুগম্ তত্তয়! | প্রক্কতে সত্রেণ নামযঙ্ছেন সদা দানেন 

১। অনন্তর অস্টাবিংশ চতযু'গে ভ্বাপরের পরধত্তী কলির প্রথম সন্ধায় ৪৫৮৬ 

বশুসরে ১৪০৭ শকে সূর্ধ্য কুস্ত রাশিতে গমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভূর ভূতলে আবির্ভাবের 

নানা মঙ্গল ও সদ্গুণযুক্ত উত্তম সময় নিকটবন্তী হইল। 

২। যে সময় কলি হইলেও এককালে পুর্বববন্তী তিন যুগের ধন্ম প্রাপ্ত হওয়ায় 



চতুর্থ আম্বাদঃ ৭৯ 

কিঞ্চ- যো (৫) হদ্বাপরভাং ভেজে কলিভ'বংস্তল্ন চিত্রতাং বহতি। 
যদব।পাকলিতাং তও কল্যাশ্চর্ধ্যং বিধত্তে ন 1৩। 

যশ্চ (৬) শিশিরোহপি বসন্ত ইব বিলাসিদেব-বল্লভ, নিদাঘ ইবামোপিত-শুকঃ, 
প্রাবুড়িব বন্ধিত'নীলকশর্মা শরদিব পরমানন্দিত-হংসবিততি, হেমন্ত ইখ শীতলিত- 
সকলজীবনো বব ॥8 

পপি পপ শী পাশাপাশি পেশী সি ৫ পপি সী সপ পা সস শস্পি ০৫ 

বা ইন প্রাপ্ত অভিথয। নাম শোভা বা যেন ভততয়।।  “অভিখ)। নামশোভায়া মতি? বিশবঃ। | পূ 
ছাপরতয়া গ্রকুতে তু অত্যপুরতয়া | 

(৫) যঃ সময়ঃ কলিবন্ অদ্বাপরতাং দ্বাপরভিননত্বং প্রকুতে তু নিঃসংশয়ুতাং ভেজে তন্স বিশ্ব 

জনয়তি, তদানীং মনসঃ স্বাস্থ্যাভাবাত। কিন্তু অকলিত।ং স্বাভাবং গ্রাকৃতে কলহ-রাহিত্যমবাপেতি যৎ তন্ন, 

কম্ত বিন্মঘং করোতি, শ্বধর্ম-বৈলক্ষণযা দিত্যর্থঃ। 
(৬) তৎসময়শ্চ ষড়মী ঝতবঃ, পুংসি মাগাদী নাং যুগৈঃ ক্রমাদিত্যমর-মতে শিশিরাদ্যত্েনো ক্র, 

শিশিরোহ্পীতি। তথাপি বিলাসী কান্তিমান্ দেববল্পভঃ পুজীগো ধত্র সঃ) পক্ষে খিলীসিনাং দেবানা- 

মঙ্জাদীনাং প্রিয়ঃ। তথ গ্রীক্ম ইব আমোদঃ সদ্গন্ধঃ সঞ্জাতোহন্ত টি শুকঃ শিরীষঃ, পক্ষে তু 

আনন্দিত-তন্নামকমুনিঃ যত্র শীলকঠঃ মযুরঃ পক্ষে শিবঃ ; হংস। মরালাঃ, পক্ষে ভাগবত-পরমহংলাঃ 

জীবনং জলং পক্ষে রসিদ প্রাণাঃ )। 
কয সা পপি শিস 7 ০ শিরা নি সপ পাশেপাশীশশ পি পাপ ৩ শী 7 সি শিি শি শিপ তত সপ পি চি ঞ্জপ্পাপ পা শী শিশশা্পী 

উত অঠ্যযুগরূপে এবং উহার পুবববস্তী ্বাপরযুগরূপে স সকল লোকের বিশ্ময়জনক, হইয়া- 

ছিল (সমাধান পক্ষে__সত্যতয়া-_সাধুগণের হিতকররূপে, সপ্রেতাভিথ্যওয়া_সত্র অর্থাৎ 

নামযন্ঞ্ অথব। নাম প্রেমের সর্ববদ। দান দ্বারা খ্যাতিযুক্ত হইয়া এবং অতি অপুর্ববরূপে 
সকলের চম্কারজনক হইয়াছিল। 

৩। আরও এ সময় কলি হইয়! যে পর ভিন্নতা (ছপরযুগ হইতে পৃথক্ভাব) 
পক্ষে নিঃসংশয়ত। প্রাপ্ত হইয়াছিল। অর্থ) উহার বে যথার্থ হহয়াছিল প্রাদুর্ভাব 
হইয়াছিল তাহ। কাহার বিস্ময় উত্পাদন করে না। কিন্তু উহা যে অকলিত৷ অর্থাৎ কলি 
হইয়াঁও কলি হইতে ভিন্নতা অর্থাৎ সত্যাদিযুগের ভাব প্রাপ্ত হুইয়াছিল-_তাহা কাহার 
না বিস্ময় উত্পাদন করে ? 

৪1 যে সময় শীত খতু হইলেও বিলাসিদেববল্পভ অর্থাৎ উহা! বসন্তের ন্যায় 
বিলাসপরায়ণ দেবগণের প্রিয় পক্ষে পুন্নাগ-শোভিত গ্রীত্বখতুর ম্যায় উহা! আমোদিত শুক 
অর্থাৎ শুকমুশির আনন্দপ্রদ পক্ষে সুগন্ধি শিরীষ পুষ্প মুক্ত হইয়াছিল, বর্ষ। খ্তুর ন্যায় 
উহা! বদ্ধিত নীলকণ শশ্মা অর্থাৎ মহাদেবের সুখ বদ্ধক পক্ষে মযুরগণের আনন্দ বর্ধীক 



৮৩ জ্রীীগৌরাল-৮*পু, 

যশ্ট (৭) রথকারাবঝ।স ইব জরমদ্ভ্রমর-কুন্দশোশি৩১, ত্রিবিক্রম-বিক্রম ইব 
বৃধামোদবদ্দণঃ, প্রথম-মেখাগম ইব করকোদগমকারী, ধনিজন ইব স্যুরতপটশোভিতঃ, 
পাগরলেক ইব তিলক-পুষ্পমালালঙ্কতোহশোভত ॥ ৬ 

যস্ত (৮) চ ভগবস্ভাবাধিকরণতা সৌভাগ্যমবেঞ্ষ শ্রীমানৃতুরাজঃ স্বপ্রজাব্রজন্ত 
পৃথুরাঞজ ইব স্বশ্রিয় শ্রিয়ং বদ্ধয়াম।স ॥ ৬ 

(৭) শুত্রধারগৃহমিব ভ্রমন্ পর্ণমানঃ শ্রমরঃ কুন্দশ্চ যন্ত্রবিশেষৌ ষক্ধ, পক্ষে ; ্রমনভ্রমরেণ কুন্দেন 
মাথ্যপুষ্পেণ শোভিতঃ | বুষ। ইন্াঃ পর্গে বুদ বাসকঃ ধর্মশ্চ। করকা বধেোপলাঃ, পক্ষে দাড়িমাঃ ; পটে। 
বন্ত্রং পক্ষে গ্রিয়ালরক্ষঃ ; তিপকং চিত্রকং পুষ্পমাপা, পক্ষে তদ্বৃক্ষপুষ্পশ্রেণীতি সব্ধত্র-ল্লেষেণ 
সবর্তসমাহারে। দশিতঃ | 

(৮) ভগবগ্তাবে। ভগবতি প্রেমপক্ষে তগ% জন্ম তেন সৌভাগযমুত্তমভ।গ্যবন্তাং পক্ষে সর্ব 
প্রি দৃ্। হৃদ্ভগসিদ্বগ্তস্তেতু/ভয়পদবৃদ্ধি:। শ্রীমান্ সর্ববিধস্ুভাশ্রয়ঃ পক্ষে সম্পন্তিমান্। খতুরাজঃ 
বসন্তঃ পৃথুরাজঃ বৈণ্যঃ শ্রাভগবদবতারধিশেদ: ন্বপ্রজাব্রজন্ স্বজনবুনস্ত পক্ষে স্বপরিকরসমৃহস্ত ; 
স্বতিয়। নিজশো ভয়! ব্বসম্পদ। ব। | 

শরণ ঝতুর ম্যায় উহ। পরমাশন্দিত হংসবিশুতি অর্থা ভাগবত পরমহংসগণের পরমানন্দ 
সম্পাদক পক্ষে হংসগণের পরমস্থথজনক হইয়াছিল । হেমন্ত খতুর স্তায় উহা শীতলিত- 
সকপজীবন অর্থ সকলের জীবন শীশুলকারী পক্ষে সমস্ত জনের শীতলতা- 
জনক হইয়াছিল। 

৫1 যে সময় ঘূর্ণায়মান ভ্রমর ও কুন্দ যন্ত্রশোভিত সুত্ধার গুহের ন্যায় ভ্রমণশীল 
জমরযুক্ত কুন্দ পুম্পে শোভিত হইয়াছিল; ইন্দ্রের আনন্দবদ্ধনকারী বামনদেবের পাদ- 

বিক্ষেপের ন্যায় বৃষ অর্থাৎ বাসক পুষ্পর সৌর বৃদ্ধি করিয়াছিল। (পক্ষে ধর্মের 

আনন্দব্ধক হইয়াছিল )। শিলার আবির্ভাবজনক প্রথম বর্ষাকালের ন্যায় দাড়িম্বের 
উতুপত্তিকারী হইয়াছিল অর্থ তখন দাঁড়িম্ব উৎপন্ন হইতেছিল, সুন্দর বস্ত্র ভূষিত ধনী 

ব্যক্তির ন্যায় সুন্দর পিয়াল বৃক্ষে শোভিত হইয়াছিল; তিলক ও পুম্পমালাদ্বারা অলঙ্কত 

নাগর অর্থাৎ বিলাসী জনের ন্যায় তিলকবৃক্ষের পুষ্পসমুহে ভূষিত হইরাছিল। ( অর্থাৎ 

এঁ সময়ে সমস্ত খতুরই একসঙ্গে আগমন হইয়াছিল।) 

৬। তখন শ্ীভগবানের আবিভভ1ব পক্ষে ভ্রীভগবানে প্রেম হেতু এ সময়ের 

সৌভ।গ্য দেখিয়। পৃথুরাজ যেমন নিজসম্পদের ছার! প্রজামণডলীর সম্পদ্ বন্ধিত করিয়া" 

ছিলেন, সেইরূপ সবশোভস্পদ-ধতুরাজ বসন্তও স্বকীয় শোভাঘার! নিজ পরিকর সমূহের 
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যথা) মল্লীচষ্পকনাগ্বকেশর-লসগ্কক্কোল্লিতুজা লিভি- 
মধবীকৈঃ শুভগন্ধবারিভিরহে। সংসেচয়ন্সধবনঃ। 
কুজগুকোকিল-কটনাদ-পটহধব।টনৈ দিশে। নাদয়- 
ন্নাগচ্ছন্ মধু ভূপতির্ভগবতো৷ দ্রষ্টং নু জন্মোসবম্।৭ 

তঞ্াাগতমন্তেখপি খতবশ্চক্রবর্তিনং থণ্ড-মগুলাধিপতয় ইব স্বম্ষসম্পদ। 

সহৈবান্বাজগ্ন,ঃ (১০ )॥ ৮ |] 
তথাহি_- পরৈরাঅকলৈঃ শিরীষকুস্মৈ গ্রীরন্সস্য ভত্রাগতি 

কেকান্ডি শিখিনাং কদন্বন্থমনঃপুট্পৈরপি (১১) প্রাবৃষ2। 
হংসীনাং বিরুতেন নির্মলতয়। বারাং পরস্যাস্ততো। (১২) 
বিন্টীনাং কুস্থুমৈর্জনৈরনুমিত। হেমন্তসংজ্ত্য চ ॥৯। ৰ 

(৭) কঙ্কো ল্লরশো কঃ, তুঙ্গঃ পুক্ন।গঃ, তেষামালিভিঃ গ্রযে।জ্যভূতাভিঃ। মাঁধবীকৈম্মধুতিরেব শুভ- 
গন্ধবরিভিঃ করণভূতৈঃ অধবনো মার্গান্ সম্যগাত্রীকুর্বন্ মধুরেব ভূপতিঃ রাজা ভগবতে! জন্মযাত্রাং 

নু বিতর্কে দ্রটুমিবেতি ফলোতপ্রেক্। | না চাত্র সাঙ্গরূপকানুপ্রাণিতা । নাদয়ন্ মুখরয়ন্ শব কর্্মকত্থাৎ- 

দিশঃ প্রযোজক কর্ত্১ঃ কর্শত্বম। অত্রারোপ্যমাণানাং প্রকতোপযোগিত্বৎ পর্িণামাতস্কারঃ | 
(১*) পশ্চ।দাগতবস্তঃ। 

(১১) নীপমালতীকুঙ্গমৈ, ইত)ত্র পুনরুক্তবদাভানঃ| (১২) ততঃ প্রাবৃষঃ পরতঃ শরদ 

ইত্যর৫ঃ। তত্তদসাধারণলক্ষণৈঃ শ্রীম্মা দি-সবর্ত,নাং তত্র সময়ে সঙ্গতির্জনৈরনুমিতেত্য্থয়ঃ | 

শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল ॥ যথ। 
৭। বসন্তরূপ নরপতি শ্রীভগবানের জণ্মোশ্সব দেখিবার জন্য মল্লিকা, ৮ম্পক, 

নাগকেশ্বর, স্বন্দর অশোক ও পুন্নাগ গরভৃতি কুস্থম কর্তৃক ম্তগন্গি সলিলরূপ মধুগ্ধারা 

মার্গসকল সেচন করিতে করিতে মধুর কুজনকারী কোকিলের কগিধ্বনিরূপ ঢক। শব্দে 
দশদিক নিনাপিত করিতে করিতে আগমন করিতেছে। 

৮॥ খণ্ুপ্রদেশের অধিপতিগণ শিজ নিজ সম্পর্দের সখি যেমন রাজ-্চক্রবর্তীর 
অনুগমন করেন, সেইরূপ ' অন্যান্য ঝতুগণ খহুরাজ বসন্তকে আগমন করিতে দেখিয়। নিজ 
নিজ শোভারূপ সম্পদ্দের সঙ্গে তাহার পশ্চ1২ আগমন করিয়াছিল। 

৯। তত্কালে অন্যান্য খতুসকল শিজ নিজ উপহার লইয়। যে খতুরাজের অনুগমন 

করিয়াছিল, তাহাই সকলে অনুমান করিরাছিল--পক আম্ফল ও শিরীষ কুনুম সঙ্গে 

১ 
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কলিগ্রভা বাল্মলিন।স্তদ। দিশঃ (১৩) 
প্রসেদুরাসম্মতমে গুভূদয়ে । 

সহত্রন্ভানৌ সমুদেতুমুগ্ততে 
তমে। নিশে।থং (১৪ ) পুরতো বিলীয়তে ॥১০॥ 
সমুল্লসমিম'ল-ভারকৌঘং 
প্রসন্নতাম।প যথান্তরীক্ষম্ 
দয়ার্জব-ন্থৈধ্য-মতি-ক্ষমাতৈ_ 
গু" ৈস্তথ।ঢ্যং মহত।ং মনোহপি (১৫)1১১। 
গুঞ্চদৃদিরেফ(দ্বিত-পুম্প-শোভিতং 
সমুন্নদচ্চিত্র-বিহঙগম-ব্রজম্। 
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(১৩) দিশঃ গ্রসেছঃ গ্রসগ্র। বিমল বভূঝুঃ | আসন্নহমে অতিসন্গিহিতে সতি। পুর্ববাঁক্যে 

ৃষ্টাস্তমাহ--সহশ্রভানৌ সহস্রকিৰণে ছুর্যে (১৪ )। নিশোথং নিশায়ামুত্তিষ্ঠঠি ইতি তথোক্কং নৈশং। 

শুপি স্থ ইতি কঃ। 

(১৫) ইহ দয়াদি-সদ্গুণ1ঢ): মহতাং মনো। বিমল-ত।রকাঢ্যমন্তপীক্ষমিব প্রসননমভূদিত্যুপম 

শৌতী জ্ঞেয়। তত্থোক্তং শরদশমে-খমশোভত শির্সেঘমিত্যাদি | 

শালা শশী এশা পি পি 

লইয়া, গ্রীক্ম ধাতু মবুরগণের কে কাধবনি, এবং কন্ব ও মালতী পুষ্পসমূহ সঙ্গে লইয়া! ব্য] 
খতুর হংসগণের ধ্বনি ও জলের প্মলঙার সঙ্গে ততপরবর্তী শর খর এবং ঝিন্টি 
কুম্থম সঙ্গে লইয়! হেমন্ত খতু আগমন করিয়াছিল। 

১০। শ্রীমন্মহা প্রভুর আবিঙ|ব কাল অত্যন্ত নিকটবর্তী হইলে কলির প্রভাবে 
মলিন দিক্সকল তথন প্রসন্ন হইয়াছিল। সহতশ্রকিরণ সুধ্য উদ্দিত হইতে থাকিলে 

রাক্রিকালীন অন্ধকার পুর্বেবেই বিলীন হইয়া যায়। 

১১। অতি রমণীয় বিমল-শারকাবলী-শেোভিত অন্তরীক্ষ যেরূপ প্রসন্ন হইয়াছিল, 
সেইরূপ দয়া, সরলতা, ধীরতা, বুদ্ধি, ক্ষম] প্রভৃতি সদ্গুণঘুক্ত মহত ব্যক্তিগণের মনও 

প্রসন্ন হইয়াছিল। 

১২। তখন বনঘয় অর্থও কানন ও জল উভয়ই মলিনতা (শোভাহীনতা) পরিত্যাগ 
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নিতান্তমঞ্জ,শকলিকা (১৬) মনোরমং 
বনদ্বয়ং (১৭) দ্রোউ মলিনত্বমত্যজণু ॥১২ 

ভাগীরঘী-সলিল-পুর-রুভাবগাহে। 
গোপীমৃদ। কুন্ুম-ধুলিকয়। (১৮) বিলিগুঃ। 
বিজম্মারন্দমমিব কৃঝ্পদ্ানুরাগং 

বজাম সাধুরিব ভূবলয়ে সমীরঃ (১৯ )1১৩। 

তদ চ কমলানি বিমলানি বিকাঁশং তথ! কুবলয়ান্তপি বলয়ান্য পিহিতমুখানি (২*) 

যদাপুস্তল্ চিত্রং, যতস্তদ1বতরী তুমুদ্ধতে (২১) কমলামোদকতা (২২) কুবলয়াহল।দকত! 

(১৩) নিতান্তমঞ্জুভিরতিষনোজ্ঞাভিরুৎকলিকাভিঃ উদ্গতাভিঃ কলিকাভিঃ কোরকৈ:; পক্ষে 

বীচিভিঃ | 
(১৭) বনঘ্বয়ং বিপিনং জলঞ্চ দ্রাক্ ঝটিতি মালিন্ভমতাযজৎ। 

(১৮) পরাগরূপয়া গোপীচন্দন্মুত্তিকয়া ইতি রূপকম্। মরন্দং মকরনাং পুষ্পরসমিতি 

যাবৎ। 

(১৯) ভূমগুলে বভ্র'ম বিচচ[রেত্যর্থঃ, পরে!পকারার্থমেব তেষাং সর্বত্র ভ্রমণমিতি ভাবঃ। 

(২০) বলয়ানি বলং রূপং যাস্তি ইতি নীলাদিরূপবস্তি তথ! ন পিহিতমুখাণি বিকসিতানি 

বিকাশমাপুরিতি যৎ তন্ন চিত্রং, (২১) গ্রাকটীভবিতুমুগ্যতে দেববরে শ্রুভগবতি, (২২) পদ্মহ্থকারিত। 
চি 

করিয়াছিল। উভয়ই নানাবিধ কুহ্বমে শোভিত হইয়াছিল ও তাহাদের উপর ভ্রমরগণ 

গুঞ্ন করিতেছিল। উভয় স্থানেই নানাপ্রকার পক্ষিগণ মধুর শব্দ করিতেছিল এবং 
অতি সুন্দর কুনুমকলি বিকাশ করিয়া বনভাগ ও সুন্দর তরল বিস্তার করিয়। জলভাগ 

সকলের মনে আনন্দ প্রদান করিতেছিল। 

১৩। গঞ্াজল-প্রবাহে স্নান করিয়। অর্থাৎ তাহাতে প্রবেশ হেতু শুদ্ধ ও শীতল 
হইয়া গে।পামৃত্তিকারূপ পুষ্পরেণু দ্বারা বিলিপ্ত হইয়া এবং শ্রীকুষ্ণ-চরণানুরাগরূপ মকরন্দ 

ধারণ করিয়। সমীরণ সাধুর ন্যায় ভূমগুলে ভ্রমণ করিতেছিল ॥ 
১৪। তথন নিম্মল জলরাশি যে প্রকাশ প্রাপ্ত ও নানারূপ (নানাবর্ণ ) পদ্মসকল 

যে প্রন্ফুটিত হইয়াছিল-_তাহা বিচিত্র নহে। সর্ববদেব-শিরোমণি প্রীভগবান্ প্রকটিত 

হইতে উদ্ভত হইলে; পদ্মের স্খকারিতা ( পক্ষে লক্মমীর আহল।দক তা) এবং কুমুদের 
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(২৩) চেত্যুভয়ভাবে। ভয়ভা বোআ্তে। (২৪) যুগপদেব দেববরে বর্ততে ॥১৪ 

তদ! পৃথিব্যাং নত অজল।নি 
সমুদ্বভূবুঃ (২৫) ম্বভতএব বাঢ়মূ। 

যথা সমীপাগতভ-শর্ণঃ (২৬) স্ম্য- 
নস নানা শকুনানি (২৭) লোকে ॥১৫। 
মোদ।নুকুল-পবনেন তরঙিতাজ। (২৮) 
ভেরী-স্বপঙ-নিনদস্তনিতৈরুপেতঃ (২৯)। 
নানাগ্রক।রকুস্ুমত্রজশীকরৌঘান্ 
দেবা-ঘলাঘনগণ। নবৃষু নিখামম্ (৩০ ) ॥১৬। 

০ ৬০০০০ বাপ্পী শা 

অথচ লক্ষ্য/হল|দকতা, তথ] (২৩) কুমুদমোদ-জনকতা অথচ ভূমগুলানন্দত| গেতি (২৪) উভয়ভাবে। 
ভয়সত্ব(রহিতো অশাস্কঠ এব বর্তত ইত্বযথঃ | এত্ডেন প্রাভগবতি ুর্ধযাচন্দ্রমসোরভয়োরপি এককালীন- 

সাদৃশ্ত গ্রদর্শনাৎ পুষ্পবদপন্াা সাপিত|। 

(২৫) সম্যগুৎপন্নাণি, শ্ব»এবেতি এব-কারান্ নতু আকন্মিকে|পাধিবিশেষাদি ত্যর্থঃ | 

(২৬) আসন্ন*মঙ্গণন্ত (২৭) শু৬-কচকা!ন চিহ্ছানি। 

(২৮) মোদ আনন এবানুণ্লপবনত্েন চঞ্চলাগঃ| (২৯) ভের্যযাদিনিনদা এব শুনিতানি 

গজিতানি তৈ যুক্তাঃ। (৩*) দেবা এব ব্যুককাববৃন্ধানি বিবিধপুষ্পনিকরা এবামৃকণৌঘাস্তানতিশয়েন 

বুষ্টবস্ত ইতি রূপকালঙ্কারঃ | 

সে ০ স্পা 

আমোদজনকতা ( পক্ষে-_ভূমণ্ডুলের আনন্দজনকত।) এই উভয় ভাবই ভয়সত্তীরহিত 

হইয়] অর্থাৎ নিঃশঙ্কভাবে যুগপৎ বর্তমান হইয়াছিল। 

১৫। এ সংসারে যে ব্যক্তির স্থথ আসন্ন হয়, তাহার যেমন নানারূপ শুভ চিহ্ন 

প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ তখন পুথিবীতে নানাপ্রকার মঙ্গলসমুহ স্বতঃই অত্যন্ত 

প্রকাশ পাইয়াছিল। 

১৬। তখন আনন্দরূপ অনুকূল পরনে চঞ্চলাজ হইরা, ভেরী ও মুদূজ ধ্বনিরূপ 
গেঘগঞ্ভনের ছারা যুক্ত দেবগণ ও মেঘসকল নানাপ্রকার কুস্মসমূহরূপ জলবিন্দুসকল 

যথেষ্ট বর্ষণ করিতেছিলেন। 



সি 

চড়ুথ আন্বাদঃ ৮৫ 

গন্দর্বৈ (৩১) ররচি প্রমোদ-ভরিতৈ গানং সরাগং তদা 
তদগানানুগতং ব্যধায়ি বিবিধং বাস্তঞ্চ বিধ্যাধরৈঃ। 
তদ্বা দ্যা নুগতং ব্যতানি নটনং বিদ্যাধরী-সঞ্চয়ৈ 
স্তম্াট্যানুগভং রা দ্রন্ডিনয়ে। (৩২) প্য।দায়ি নানাবিদ2 ॥১৭।॥ 
এবং সর্বশুভোদয়ে নিশি তিথো পূর্ণেম্দুন। শোভিভে (৩৩) 
বারে স্র্ধ্যন্ুতস্য (৩৪) মঙলকরে খক্ষে মঘাত: পরে (৩৫) । 

লগ্নে কেশরি-নামকে (৩৬) গ্রহগণে প্রগেহনুকুল!স্ব তা" 

মাবিভ্ভবমগাচ্ছচী-জঠরতঃ শ্রীমান্ প্রভু ভুতলে ॥১৮॥ 
দুষ্ট দুষ্টকলিপ্রভাকর-করো ত্তগুং সমন্তং জগ্গ 
কারুণ্যামৃত ববণেন নিতরাং তাপং তদীয়ং হরন্ (৬৭) 

(৩১) গন্ধরা দেবযোনি-বিশেষাঃ, এবমন্যেইপি জেয়াঃ॥ তেষাং তৌধ্যত্রিক প্র কারমাহ 

একা বল/লক্কারোহত্র পূর্বপূ্স্ত পরপরত্র বিশেষণত্বেনোক্তেঠ, (৩২) অঙ্গ ভঙ্গীবিশেষঃ | 

(৩৩) পুণিমায়াং তিথোৌ। (৩৪) শশলৌ বারে, (৩৫ ) পুর্বফন্তুনীসংজঞকে নক্ষত্রে। (৩১) 

সিংহলগ্ে প্রকাশমাপ। অগাদিতি ইন্ গতো লুডি গাদেশঃ। 

(৩৭) হরন্ হর্ডং 'লক্ষণহেত্তোঃ ক্রিয়ায়' ইতি শত-প্রত্যয়ঃ। (৩৮) সম্পূর্ণাঃ কলা অংপাঃ; 

পক্ষে ষোড়শভাগাঃ যত্র সঃ। (৩৯) গীতয়৷ পক্ষে শুন্য, (৪০ ) ষ্ঠ পক্ষে চন্দ্রঃ | 

১৭ তখন গন্ধব্বগণ আনন্দভরে রাগের সহিত গান করিতেছিলেন। তাহাদের 

গন অনুসারে বিদ্াধরগণ নানাপ্রকার বাছ্ধ করিতেছিলেন। তাহাদের বাছ অনুসারে 

বিষ্কাধরীগণ নৃত্য করিতেছিলেন, এবং তাহাদের নৃত্য অনুসারে সকলে আপন্দে নানাবিধ 

অভিনয় অর্থাৎ অর্জভঙ্গী করিতেছিলেন। 

১৮। এই প্রকারে সমস্ত মঙ্গলের উদয় হইলে রাত্রিকালে পুর্ণচন্দ্র-শোভিত 

তিথিতে অর্থাৎ পুণিমা তিথিতে, মঙগলময় শনিবারে, মঘার পরবর্তী পূর্ব্বফন্তুণী নক্ষত্রে, 

সিংহলগ্নে, গ্রহগণ অনুকূলভাব প্রাপ্ত হইলে শ্রীমান্ মহাপ্রভু শচী দেবীর জঠর হইতে 

ভূলে আবিভূত হইলেন । 

১৯। মস্ত জগৎকে দুষ্ট কলিরপ সূর্য্যের কিরণে সন্তপ্ত দেখিয়। প্রচুর পরিমাণে 

কপান্ধা বর্ষণদ্বারা তাহার তাপ হরণ করিতে সুন্দর গৌরকান্তিদারা উজ্জ্বল পরিপুর্ণ 



৮৬ হী হীগৌরাঙগ-চষ্পুঃ 

সম্যক্ পূর্ণকলঃ (৩৮) শচীজঠরতঃ ক্ষীর দ্বুধেরুজ্ঘলো। 
গৌর্ধ্য। (৩৯ ) দ্িব্যরূচোদগ।ৎ কিল নবদ্ীপোর্দয়াভ্ত্রৌ হুরিঃ (৪০ )11১৯ 
দৃষ্ট 1 শচী তদনুগ। বনিতাম্চ সর্বাঃ 
শ্রীমএভুং ব্রিভুবনো স্তর কান্তিকপম্ (৪১) 
আনন্দ-বিশ্ময়-পয়োনিধি-পুরমগ্রা- (৪২) 

স্তব্ু; ক্ষণ।ন্ কতিচন গ্রতিমা-সমানাঃ (৪) 
যদৈবাসৌ দৈবাসৌথ্যহরো (8৪) হরোপাসনীয়ে! (৪৫) হুপাসনীয়োগ্রকলিবলে। 

(৪৬) হবলোকণীয়তাং জগাম, গামস্ব। (৪৭) বিভতস্তদৈব দৈবত-ঘেষ্াপি সিংহিকা হতো 

(৪৮) ইস্থতোষণায় (৪৯) ক্ষণদেশং (৫০) ক্ষণাদ্রসদগ্র-সমাগতঃ (৫১)। তত্র কারণমনৃতনা 

নতু নানাগুণ! (৫২) বিচক্ষণ| উতপ্রেক্ষামান্থ্ঃ (৫৩)। তথাচ_-২১ 
০০০ পি 

(৪১) জগহৎকৃণ্টে কাস্তিরপে যন্ত তং, (৪২) আনন্দ-বিন্ময়াবেব ক্ষীরোদধী তত্র মগ্ন, তত্র 

শচী আনন্দ-শ্রে।তসি, অন্যসব বিশ্ময়-শ্রে।তলীতি যথা সন্তবমন্:ঃ ॥ (৪৩) অঠসদৃশাঃ নিশ্চলত্বাৎ। 

(৪৪) দেবসম্বদ্ধি অলৌখ্যং দুঃখং হরতীতি সঃ, (৪৫) শিবোপাস্ত, (৪৬) অপাসনীয়ং দৃরী- 

করণীয়মুৎসার্ধযং কপিবলং যেন । (৭৭) পৃথিবীং লক্ষীকৃত্য, (৪৮) ঠদত)রপোহ পি রাছুঃ (৪৯) প্রাণ. 

সস্তোষণায় তও্ক্ষণন্ত ওতপ্রিহেতৃত্বাদমৃতময়ন্চ্চ। (৫০) চন্দ্রং জগ্রাস (৫১) অগ্রং সম।গতঃ সম্মুখমাগতঃ 

সন্ (৫২) অনৃতনা;: চিরস্তনাঃ, শু *বিবিধগুণাঃ, (৫৩) বিদ্বা,৯ঃ কর্ণপূর-প্রভৃতয়ঃ সম্তাবয়ামান্থঃ | 

কলাবিশিষ্ট (সকলের অংশী পক্ষে পূর্যোড়শকল ) হরি ( কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র) শ্রীশচীর 

গর্ভরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে নবদ্বীপরূপ উদয়াচলে উদিত হইলেন। 
২০1 শচী ও ভাহার অনুগামিনী বনিতাগণ সকলেই সগ্ভোজাত শ্রীমন্ মহাগ্রভূকে 

ভুবনে সকলের অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অলৌকিক কান্তি ও রূপবিশিষ্ট দর্শন করিয়া 
আনন্দ ও বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইলেন এবং কিছুকাল যাবৎ পুস্তলিকার ম্যায় অবস্থান 
করিয়াছিলেন। 

২১। ধিনি প্রচণ্ড কলির প্রভাব দুর করিবেন, এবংবিধ দেবতা গণের দুঃখহারা, 
শিবোপান্ত সেই মহাপ্রভু যখনই যে মুহৃত্তে জগতে আবিভূতি হইয়া সকলের দৃষ্টিগোচর 
হইলেন, ততক্ষণাঁ সিংহিকাপুজ্র রাহু দেবছেষী অর্থাৎ ভগবানঘ্েষী হইলেও প্রাণের 
সঙ্থ্ি হেত ক্ষণকীলের মধ্যে (অবিলম্বে) সম্মুখে আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছিল। 
সে বিষয়ে সর্বজন-প্রশংশিত নানাগুণ সম্পন্ন প্রাচীন কবিকর্ণপুর প্রভৃতি বিহদ্ব্যক্তিগণ 
( ইহাই ) উতুপ্রেক্ষ। করিয়া থাকেন। 

০ 



চতুথ আপ্বাদঃ ৯৮৭ 

তুধ[নিধিং তসময়ে বিধুস্তদ- (৫৪) 
স্বতোদ সানন্দমরুস্তদে। (৫৫) ভৃশন্। 

অলং তয়! সংপ্রতি শীতদীধিতিঃ 
সমুদ্গতোহন্যোহস্তি ভূবীতি ভাবয়ন্ (৫১) ইতি ॥২২॥ 

বয়ন্ত্বেবং (৫৭) মন্যামহে মহেশ্বরেহস্মিনদীয়মানে (৫৮) দীয়মানেন পুরানেন 

সিংহিকাম্থতেন তেন মনসেদং বিচারিতম্( ৫৯)॥২৩ 

প্রন্ভুরয়মবতীর্ণে!। নামগ নং স্বধর্মং (৬০) 
জগ্রতি প্রকটগ্িষ্যত্যত্র সর্বত্র নূনম্ । 
তর্দয়মহমিদ্াানীমিন্দুমাবৃত্য লোকা- 

ননিরতি হরিনামোদ্গাপয়া ্যস্য তুষ্ট (৬১) 0২৪। 

(৫৪) রাহুঃ, (৫৫) মর্মপীডকঃ, (৫৬) হয়া ভবহ। অলং ন কিমপি সাধ/মিত্যত্র তৃতীয় 

গম্যমানাপি ক্রিয়া কারক-গ্রযে|দিক ভবতীি গ্যায়াৎ। ইত্যেবং ভাবয়গিতি ব্যঞ্জক1 প্রয়োগাৎ 

গম্যোতপ্রেক্ষেয়ম্। ইতি শব্দেন গ্রাগুজং কর্ণপুর-প্রভৃতীনাং কাব্যত্বেন পছ/মিদং পরামৃষ্টম্। 

(৫৭) বয়ন্ত অর্বাচীন।ঃ কবয়ঃ। (৫৮) অন্মিন্ পরমেশ্বরে উদীয়মনে প্রাতুরভবতি | (৫৯) 

পুরা অনেন মহেশ্বরেণ দীয়মানেন খণ্যম।নেন তেন রাছুণ। শ্বদসেশেদং বক্ষযমাণং মীমাংপিতম-- 

(৩১) স্বপাধ্যত্বেনোপস্থি তগুণং | €১১) রাহুগ্রন্তে শাশনি প্রায়ঃ সর্বে হরিনামৈব উদ্গয়স্তীতি 

প্রসিদ্ধ ততশ্ তুষ্টোইয়ং মাং পুনর্ন থগুরিষ্য ভীতি ভাবঃ| ইয়মপি প্রাথহ্ৎপ্রেক্ষেব। 
০৮ প্পেপাীশিপাশপারপ | শি 

২২। সম্প্রতি জগতে অন্ত একটি চন্দ্র উদিত হইয়াছেন, অতএব এখন তোমার 

কোনও প্রয়োজন নাই-_ইহাঁই মনে ভাবিয়| যেন সেই সময়ে মণ্মপাড়ক রাহু চন্দ্রকে 

সানন্দে অত্যন্ত পীড়ন করিয়াছিল ॥ 

২৩। আমাদের কিন্তু এইরূপ মনে হয়-_পুর্বেব আীভগবান মোহিনী মু্ডি ধারণ 

করিয়। সিংহিকানন্দন রাহুকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে এই পরমেশ্বরের উদয়কালে 

সেই রাঁছু মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়াছিল ।-_ 

২৪। এই ভগবান জগতে অবতীর্ণ হইয়া! যথার্থই নামগ।ন রূপ ম্বধম্ম অর্থাৎ 

স্বব্ষয়ক ভক্তিধর্ন্ম সর্বত্র প্রকাশ করিবেন। অতএব আমি এক্ষণে ইহার সন্তোষের জন্য 



৮৮, ভ্রীপ্লীগৌরাঙজ-চম্পূঃ 

অথবা বিধুরেব স প্রন্ডোঃ স্ুবমাং বীক্ষ্য নিজপ্রভীজিতং (৬২)। 
অতিহীর্ণতয়। (৬৩) গ্যালীয়ত প্রথিতে রানুমুখে বিলে স্বয়ন্ ॥২৫॥ 
কিনব প্রনে। বাঁক্ষ্য নিজাতিশায্সিনীং (৬৪) 
তন্ুচ্ছটাং দ্ুঃখভরং সমাপ্লি,বন্। 
দোষধাকরে। (৬৫) রাহব-জাঠরানলে 
মর্তুং বিবেশ গ্রুবমীষয়াকুলঃ ॥ ২৬ ॥ 

যদ! বিধুম্থুদঃ (৬৬) সমাববার বারণাকার ( ৬৭) স্তদৈব সবে মানবা মানবাসিতং 

(৬৮) হরিংবদ হরিং বদেতি সানন্দমুচ্চমুচ্চরস্তি স্ম॥ ২৭ 

যদৈব।সৌ নাদে। বদ হরিমিতীথং প্রতিদিশং 
দ্রিশন্ কঙ্্যাণৌঘং সমচরদঘানাং ক্ষয়করত। 

(৬২) নিল্প্রভাঙিতাং অজ্ঞ কর্তরি ওঃ কিন্ত জিতমিতি পিবস্তমিষ্টমূ। (৬৩) অতি লঙজ্জিতয়া 

লুকায়িতোহভূৎ। 
(৬৪) নির্জং স্বমতিশয়িতুং থালমন্তান্ত।ং স্বাতিিক্তীমিত্যর্থঃ | (৬৫) চন্দ্রঃ গলেষেণ দোষাণা- 

মাকরমস্তস্য যুক্তমেতৎ। 

(৬৬) বিধুদ্ধদ তীতি বিধুস্তদে। গাছঃ খেশস্ত£ | (১৭) হস্ত)াকার, ৩থাচ 'রাহু বৈ হস্তী ভূত্ব। 

চন্ত্রং গ্রদতীতি তিথিতত্বধৃততাথ্থ। (৬৮) মানেন মর্য।দাকরণেন বাসিতং যুক্তং যথ। স্যাত্তথ] | 

চন্দ্রকে আচ্ছ!দি৬ করিয়। লোকর্দিগকে অবিরত হরিনাম গান করাইব॥ 

২৫। অথব। সেই চন্দ্রই যেন শ্ীমম্মহা প্রভূর কান্তি নিজপ্রভাকে পরাজয় করিতেছে 
দেখিয়া! অত্যন্ত লস্ড(ভরে নিজেই রানুর বিস্তৃত বদন রূপ গর্তে লুকাইয়াছিল ॥ 

২৬। কিন্বা শ্রীমন্মহা প্রভুর অঙ্গপ্রভ। নিজ কান্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট (অত্যধিক ) 
দেখিয়া দোষাকর নিশাকর (শ্লেষে দোষের আকর স্বরূপ) যেন অত্যন্ত ুঃখ পাইয়াছিল এবং 

ঈর্ষায় আকুল হইয়া যেন সত্য সত্যই মরিবার জন্য রাস্ুর জঠরানলে প্রবেশ করিয়াছিল। 

২৭। হস্তীর ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট রাহ যখন চন্দ্রকে একেবারে ( সম্যক) আচ্ছন্ন 
করিয়াছিল, তথন সকল লোকে ভক্তিযুক্ত হইয়া আনন্দের সহিত উচ্চৈঃম্বরে “হরিবোল, 
হরিবোল” এই কথা উচ্চারণ করিয়াছিল । 



চতুর্থ আস্বাদঃ ৮৪ 

তদৈবাসৌ ক্রন্দনিব মন্ুজলীলা বশতয়া 
নিজং নামৈবোমোনিতি (৬৯) পরিবভাষ প্রভুরপি ॥২৮॥ 

তঞ্চ মধুর-মধুরস-মাধুরী-ধুরীণং (৭০) কুহুক-কণ-কাকলীকল্লং ( ৭১) ক্রন্দন- 
মাকর্্য মিশ্রপুরন্দরপত্রী প্রভৃতয়ঃ পুরন্ধ্যঃ প্রাপ্ত প্রতিপ্দঃ (৭২) গ্রতিপদ-স্ফারিত" 
প্রমোদবিন্ময়াং প্রভোঃ প্রভাং প্রেক্ষ্য প্রোচুঃ ॥ ২৯ 

কিমিদং কিমিদ্বং (৭৩ ) ভড়িদদ ঘটা, ্থলিভ1 কিং জলদা ও পতত্যনে। ! 
অথবা তমসে। (৭8) ভয়াদিয়ং, শশিনে। ভা বিশতীহ কেতনে 1৩০॥ 

পুনশ্চ প্রভৌ প্রভৌঘ-ভাফিত-সদনে (৭৫) সদণেক সুখ করং (৭৬) ক্রন্দনং কুর্বতি সতি 

(৬৯) ওমাঙোশ্চেতি পপরূপমেকদেশঃ, তথাচ5 করিও মিত্যেত ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নামেতি। 

(৭০) মধুরম্ত মধুরসস্ত মাধ্বীকরসস্ত মাধুরী-ধুরীণং পরমমাধুর্য/াশ্রয়মিত্যর্থঃ । (৭১) 
কোকিলকণস্ত য৷ কাকলিঃ সুপ্ঃ কলধবনিস্তৎ্সদৃশং । (৭২) প্রাপ্তচেতন!:, পূর্বমা নন্দজন্ত-প্রলয়াখ্য- 

ভাবেন তদ[চ্ছাদনাদ্দিতি ভাবঃ। 

(৭৩) বিস্ময়ে দ্বিকুক্তিঃ, সামান্তে নপুংসকম্। (৭৪) রাহে, ভীজথানাং ভয়হেতু' 

রিতি পঞ্চমী, ন তু অপাদানে। 

(৭৫) ন্বকান্তিপুঙদীপিতগুহে, (৭৬) সতাং শৃ্ঘতামমিত ্খক রং, 

২৮ ॥ সমস্ত পাপক্ষয়কারী *হরিবোল” এই প্রকার ধ্বনি যখনই কল্যাণর।শি 

দান করিয়া সকল দিকে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তৎক্ষণাণ্ প্রভৃও নরলীলাবশে “ওম্ঃ ওম্” 

এই শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে যেন শিঙ্জের ন!মই উচ্চারণ করিয়।ছিলেন ॥ ' 

২৯॥ সুমিষ্ট মধুরসের পরম মাধুর্ধ্/র আশ্রয় ম্বরূপ এবং কোকিলের স্তমধুর 
কণ্টন্বর সদৃশ তাহার সেই ক্রন্দনধবনি শ্রবণ করিয়া মিশ্রপুরন্দরপত্রী শচা প্রভৃতি পতিব্র ঠা- 
গণ শিশুর প্রথম দর্শনে আনন্দবশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইয়/ছিলেন, সম্প্রতি তাহার! চৈতন্য লাভ 

করিলেন এবং পদে পদে আনন্দ-বিস্ময্ব বন্ধিনী প্রভূর কান্তি দেখিয়। বলিতে লাগিলেন !!-- 

৩০ | কি আশ্চর্য্য একি ! একি! মেঘ হইতে বিদ্যুৎপুঞ্জ খপিয়! পড়িতেছে ? 
অথবা! অন্ধকারের ভয়ে চন্দ্রের কিরণরাশি কি এই গুহে প্রবেশ করিতেছে? 

৩১॥ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কান্তিপুঞ্জে গৃহ আলোকিত হইয়।ছিল। ওক্তগণের প্রচুর 
৯. 



৯৪ গু প্ীগৌরাজ-চম্পূঃ 

সতিতমা ( ৭৭) স্তাঃ পুন জগু জগহ্ৎ্সবকরং বচনম্ ॥ ৩১ 

কিমেততও কিমেতৎ কুহুকণ্ঠনাদে। 
মরদ্দান্দি-পুরে বগ।টঃ কিমেতি (৭৮)। 

উত্তাহে। বিপঞ্ষী-নিনাদঃ সরষে (৭৯) 

সুধাসিক্ত-মুস্তি বিশত্যেষ কর্ণম্ 1৩২) 

ততশ্চ প্রণিহিত-হদয়েক্ষণ|2 (৮০) ক্ষণা'ঘুখ-ক রচরণাছ্ভাবয়ব-সমূহং সমূহস্ত্যো (৮১) 
নির্ধীরয়ন্ত্যশ্চ রয়ন্ত্য*্চ নিকট (৮২) মপত্যমেবেদ মিত্যববুদ্ধ্য বুদ্ধ্যতীতং কমপি পরমানন্দ- 

মবাপুরহে! ভাগ্যমহে। ভগ্যমপঠ্যমিদমিতি সচমণ্কা রানন্দমুচুণ্চ ॥ ৩৩ 

পি সপস্পি পক্ান 

(৭৭) সতিশ্রেঠাঃ উগিতশ্চেতি (৬০৪৫) তত্রাপি তৃষ্বঃ। 

(৭৮) মকরন্দ-মমুদ্রন্ত গ্রবাহে কৃঙাবগাহঃ সন্মিত্যর্থঃ ॥ হষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরূপ- 

সর্গয়েত ইতানেন | অবগাঢ়শশ্বস্তাকাপ[ভাবঃ]1 (৭৯) নারদন্ত বীণাধবনিঃ | 

(৮০) প্রণিধ!নং শীতং হাদয়েক্ষণং মনোনেত্রং যাভিজ্ত।£ | (৮১) সম্যগ বিমৃশস্তযঃঃ 

“উপসর্গাদশ্ুত্যুহোবেতি বাচামিতি বিকল্পাৎ পরশ্মৈপদম্। (৮২) নিকটং গচ্ছন্ত/স্চ। 

সি পপ 

স্থথ জন্মাইয়া তিনি যখন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ঙখন সেই পতিব্রত রমণীবুন্দ পুনরায় 

জগঘ্ধাসিজনের আনন্দপ্রদ বাক্য বলিয়াছিলেন-_ 

৫২। ইহাকি? ইহ! কি কোকিলের কঞধবনি মকরন্দসাগরে অবগাহন করিয়া 

আসিতেছে? অথবা ইহা কি দেকষি নারদের বীণাধ্বনি স্থৃধায় সিক্ত হইয়৷ কর্ণে প্রবেশ 

করিতেছে? 

৩৩। অনন্তর তাহারা মন ও নয়ন নিবেশপুর্ববক ক্ষণকালের মধ্যে শিশুর মুখ-কর- 
চরণাঁদি অবয়বসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন। পরে নিকটে আসিয়া "এটা অন্তান” 
এইরূপ অবগত হইয়া এবং বুদ্ধির অতীত অনির্ববচনীয় পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন এবং বিস্ময় 

ও আনন্দের সহিত“অহেভাগ্য ! অহোভাগ্য ! এটা সন্তান।” এই কথা বলিতে লাগিলেন।॥ 



চতুর্থ আন্বাদঃ ৯১ 

ততশ্চ কাচিৎ সুন্তগ! পুরন্ধী, দ্রুতং তমুত্তোল্য দ্দৌ করাভ্যাম্। 
তদঙগ-সংস্পর্শ-নুখেন দৃগ ভ্যাং, তম্বা কুচান্যাঞ্চপয়ে! (৮৩) হক্ষরচ্চ ॥৩৪॥ 

ততশ্চিহবিশেষেণাশেষেণাঠতিমনোহরং পুমপত্যমি ত্যবধাধ্যমান*গদগদরবাহদর-বা্প। 

(৮৪) সা শচীমুবাচ ॥ ৩৫ 

হে বিশ্বর্ূপ-জননীহ মহীতলে স্ত্রী 
সৌভাগ্যভুমিরপর। ন সমা ত্বয়াইস্তি। 
ষল্ম( সমস্তভুবনোত্তর-কান্তিকূপ- 

মেভাদৃশং জনিতবভ্যলি দেবি ! গুজম্ ॥৩৬॥ 
প্রেবং সঘী-জলদলেখিকরাহ (৮৫) ভিষিক্তা 
বাক্য।ম্বতৈরথ:শচী-লতিক। প্রন্ষ্টা (৮৬)। 

(৮৩) নেত্রজলং ম্বেদজলং ক্ষীর । 

(৮৪) ধার্য/মাগে! গদ্গদে। রবে যয়। স অদরঃ অনীষৎ মহন বাষ্পে। যস্তাঃ সা। 

(৮৫) সধ্যেব মেঘশরেণী তয়, (৮৬) প্রফুল্ল | 

৩৪। অতঃপর কোনও সৌভাগ্যবতী পুরনারী স্বর তাহাকে উঠাইয়া করযুগলের 
সবারা ধারণ করিলেন। তাহার অঙ্গ স্পর্শ জনিতন্বখে তখন সেই রমণীর নয়নযুগল হইতে 
আনন্দাশ্রু, শরীর হইতে ঘণ্ম এবং কুচছ্বয় হইতে দুগ্ধ ক্রি হইতে লাগিল ॥ 

৩৫। তারপর তিনি ( সমস্ত ) চিহ্গ বিশেষ দ্বার তাহাকে সর্নবতোভাবে অতি 

সন্দর পুরুষ সন্তান অর্থাৎ পুত্রসন্তান নিশ্চয় করিয়া, আনন্দাশ্রুপুণ নয়নে ও গদগদম্থরে 
শচীদেবীকে বলিলেন। 

৩৬। হে বিশ্বরূপজণনি ! এ সংসারে তোমার ম্যায় সৌভাগ্যবতী অন্য কোনও 
রমণী নাই। কারণ হে দেবি! তুমি এইরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুত্র প্রসব 
করিয়াছ॥ 

৩৭। এই প্রকারে সখীগণরূপ মেঘমাল! কর্তৃক বাক্য হ্ুধাদ্ধার। সাত হুইয়। 

শচীরূপিণী লতিক1 অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন এবং পুলকাস্টুরযুক্ত হইয়া নয়নরূপ পুস্পথারে 
প্রচুর পরিমাণে অশ্রুরূপ মধুধার। বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ 



৯২ ভীপ্ীগৌয়াজ-চ*৮: 

রোমোদ্গমাক্ক,রযুভা শ্রঃমরজ্দধারাং 
বাঁঢ়ং বব্ষ কুস্থমেন বিলোচনেন |৩৭॥ 

ততশ্চ তাসাং জর্ব।সাং পুর পুজ ইতি কলকলেনাবিকলেন। বিদিতবৃত্তান্তে। (৮৭) 

মিশ্রবরোহবরোধ (৮৮) মাগত্য সখিশেষমবগত্য চ যং প্রমোদমাপদ (৮৯ ) ষো মা 

পদসৌবর্্মান্োতি (৯০ )1 ৩৮ 
অথ ্বশ্শুরং জ্যোতিবেদ-বেদিতারমদিতার (৯১) মসাবানায্য-তেনাবেদিত শুভ- 

সময়োহ সমযেগৈ (৯২) রপ্যলভ্যং স্ব ৩নয়ংনয়নগে।চরীকর্ত,ং তেন সমং সমঞ্চতি স্ম (৯৩) ।৩৯ 

দৃষ্ট 1 হরিং (৯৪) নিজ-্ুতং ভূত-গৌরকান্তিং (ক) 
নাম।মৃতানি (৯৫) বিতরীতুমু্দীয়মানম্। 

উল্লপ্িঘত-প্রথিত-মীম-রসোদ্গমোহসৌ (৯৬) 
ক্ষীরান্দুনাথ (৯৭) ইব বাঢ়মব।প মোদম্ (৯৮ )18, 

(৮৭) আবিদিঠেতি ঈবগ জ্ঞাত প্রবুও, (৮৮) অস্থঃপুম্ (৮৯) আপত প্রাপ। (৯০) 

অসে। গ্রমে।দ2 পদসৌব্ণ।ং শনেন শ্রখবর্ণশীয়ত্্ৎ মা আগ্পে।তি, ন।সৌ সুখবর্ণনীয়ে। ভবতীত্ার্থঃ। 

(৯১) অদিঠমখণ্ডি'ম্ অরং বেগে। ফত্র তদ্ যথা শ্বা্ শীন্রমি ত্যথঠ। (৯২) অতুল্যষোগৈঃ 

(৯৩) লংগচ্ছতি ম্ম। 

(৯৪) $ষ্ং পক্ষে চন্ত্রং (ক) গৌরত্বং পাতত্বং শুনত্রধ্ধ (৯৫) নামান্তেব অমৃঠানি পক্ষে নাম, 

পক্ষে নম প্রকাশ্ত্ে। উল্লজ্বিত। প্রথিতা প্রসিদ্ধা সীমা যেন তাদৃশে। রসোদ্গমো যন্ত নঃ রসো রাগো 
জলঞ্চ ) (৯৭) শ্ষীরসমুদ্রঃ (৯৮) হর্বং বুদ্ধিক। (৯৯) বিগ্যোতিতং প্রকাশিতমুদ্ব|সিতং গৃহং ষেন 

তদ। (১০০) কম্পিতশরীরঃ। 

ভাপা 
চা তি ০ 5 রি 

৩৮ ॥ অনন্তর সেই নারীগণের অবিকল “পুক্র পুক্র” এই কোলাহলে মিশ্রবর 

ব্যাপারটি ঈষ্ অবগত হইয়। অস্তঃপুরে আমসিলেন এবং সবিশেষ সংবাদ জানিয়া যে 
আনন্দল।ভ করিলেন, তাহ পরের (বাক্যের) দ্বারা সম্যক্রূপে বর্ণন। করা যায় না। 

৩৯ ॥ অতঃপর তিনি জ্যোতির্বেদবিৎ নিজ শ্বশুরকে সত্বর আনাইলেন এবং তণ- 

কর্তৃক শুভ সময় অবগত হইয়। কর্্মজ্ঞানাদি অসামান্য যোগসমুহের দ্বারাও ধাহাকে পাওয়া 

যায়না, এবন্িধ নিজ পু্রকে দেখিবার জন্য তাহার সহিত গমন করিলেন ॥ 
৪ ॥ নামরূপ অমৃত বিতরণ করিবার জন্য উদীয়মান গৌরকা ন্তিধারী হরিকে 



চতুথ আন্বাদঃ ৯৩ 

নীলাম্বরস্তু বরস্তরতিযোগ্যবিষ্ঠে। বিষ্টোতিতোদবসিতং (৯৯) দৌহিত্রমবলো।ক্য প্রাপ্ত- 
স্বখরাশি রাশিষং প্রযুজ্য জামাতারং তরঙ্গিতাজে। (১০০) জগাদ। ৪১ ॥ 

নিশ্রেজ্্ ! তাত ! তব নন্দন এষ বাং (১) 

গোত্রং পবিষ্যতি তবাপি মমাপি নূনম্। 
আলোকয়াস্ত বত লোক-বিলক্ষণানি 

লক্ষ্মণ (২) সওপুরুষঙা-পরিসুচকানি ॥৪২। 
প্রথমন্তাবদবলোকয়েমামঙ্গকান্তিমন কান্তরক্ষরোতীয়ং ন চপলাং চপল।ং (৩) 

তথেয়ঞ্ মীধুরী মা ধুরীণানামপি দিব্যবোধস্য স্ধিয়াং ধিয়াং গম্যা ভবতি (8)1 ৪৩। 
পশ্য পশ্যাস্য নেত্রাস্তৌষ্ঠাধর-রসনা-ক রতুল-চরণতল নখরাণি সপ্তাজানি বৈষ্ণব" 

মনাংসীবাচ্যুতরাগাণি | (৫) মুখ-নাসিকা-স্কদ্ধবক্ষঃ কটিনখানি ষড় পবনানীব বিলসন্ত,জতা- 

স্পদনি (৬) নাসানেত্রহনৃভূজজানুনি পঞ্চ মনাংসীব দাখত্বরাজীনি (৭)। ত্বকৃকেশাঙ্গুলি- 
ক 

(১) আবযোঃ কুলং পিত্রয়িষ্যতীতি বাঢ়ং (৭) চিহনি (৩) কাং চপলাং বিহ্যতং ন তিরক্ষরোতি 

যতশ্চপলাং চঞ্চলাং। (৪) দিব্যজ্ঞানন্ত ধুনীণ|ন।মাশ্রয়তৃঙানামপি বিদুযাং ধিয়াং বুদ্ধীনাং গম্যা ম 

ভৰতি। 

(৫) ন চু।ঠে। রাগে রক্জিমা ষেড্); পক্ষে অচু।!তে কৃষ্ণ রাগোইনুরাগো যেষাং। (৬) বিলসন্তযাঃ 

পক্ষে শুভ্র-কান্তি কৃষ্ণ)ন্দ্রকে নিজ পুক্ররূপে অবলোকন করিয়া সেই মিশ্রবর প্রসিদ্ধ সীমা 

অতিক্রমপুর্ববক রসের ( পক্ষে জলের ) উদগমে ক্ষীরসমুদ্রের ম্যায় অপার আমোদ (পক্ষে 

বুদ্ধি) প্রাপ্ত হইলেন। 

৪১। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের স্বৃতিযোগ্য বিদ্ভাবিশিষ্ট নীলাম্বর দৌহিত্রকে অঙ্গ প্রভায় 
গৃহ উন্তাসিত করিতে দেখিয়া স্থখরাশি ল[ভ করিলেন এবং তাহাকে আশীর্বাদ করিয়| 
কম্পিত কলেবরে জামাতাকে বলিলেন। 

৪২। বৎস মিশ্রেন্্র ! তোমার এই নন্দন যথার্থ ই তোমার ও আমার উভয়ের 
কুলকেই পবিত্র করিবে। কেননা দেখ, ইহার অলৌকিক চিহ্ছসমুহ মহাপুরুবন্ধ সুচনা 
করিতেছে । 

৪৩ | অহে ! প্রথমতঃ ইহার অঙ্গকান্তি নিরীক্ষণ কর। ইহা কোন্ চঞ্চল! বিদ্যুৎকে 

তিরস্ক/র না করে ? অর্থ। চঞ্চলা বলিয়। বিদ্যুৎ মাত্রকেই ইহ! তিরস্কার করে এবং ইহার 
এই অঙ্গমাধুরী দিব্যজ্ঞানের আশ্রয়ভূত স্থুধীবৃন্দেরও বোধগম্য নহে। 



৯৪ জীতীগৌরাজ-চম্প, 

পর্ব-রোমাণিচস্থারি বসম্থবনানীব মঞ্জুলতা নবোল্লাসিশানি (৮) শিরোললাট-বক্ষাংসি ত্রীণি 

বহুলপক্ষগণরাত্রীণীৰ (৯) সদ।-বিস্তার!লগ্কত!ণি (১০)। গ্রীবা-পুরুষতা-প্রত্য।য়ক-প্রতীক- 

বিশেষ-জভবাধুগলানি ত্রীণি গজনয়নানীব খর্বতা-রাজনভাজনানি (১১)। নাভি-ম্থরৌ তো 

কৃষ্ণয়োঃ (১২) শঙ্ম|বিবানুত্ত/নতালসস্থৌ (১৩) ॥ ৪৭ 

তুঙ্গতায়৷ উচ্চ হায়। পক্ষে বিলমন্তঃ তুঙ্গাঃ পুন্নাগা যেষু তাদৃশতায়াশ্চাম্পদানি | (৭) দীর্ঘত্বেন বাজিতুং 

শীলং যেষ।ং পক্ষে দীর্ঘয়া তবরয়। অজিতুং গন্ধং শীলং যেষাং। (৮) মঞ্জুলং ঠারু যৎ তানবং বুশ্্সতা তেন 

উল্লসিভানি পক্ষে মঞ্চুভির্ল ত!ভির্মাধবভিরুল্ল।সিতানি | কৃষ্ণপক্ষীয়রাত্রিসমূহানিব (১৭) সর্বদা 

বিস্তারেণা?দ্কৃতঠ!নি পক্ষে সৎ বর্তমানম। বিঃপ্রকাশো। যাসাং তাভিন্তারাভি ভূর্টযিতানি। (১১) খর্বতায়। 

ক্ষুদ্রতায়া রাজনং শোভা পক্ষে খর্বাণাং কপীনিকানাম্ আঅজনং গমনং শুস্তাজনানি। (১২) কষ্ণাঞ্জুনয়োঃ 

স্ববূপ।ণ|মেকশেষ একবিভক্তাঃ বিত্যেকশেযঃ। (১৩) অনুভ্তানয়া গভগরতয়া লসস্তৌ পক্ষে অন্ুত্তানে। 

গভীরো যন্ত!লং তারঃ উচ্চশব্দন্ডেন সন্তো সর্বশব্দেভাঃ শ্রেষ্ঠৌ রলয়োরৈ কাশ্রুতেঃ | 

শশা ০৯ সপ পপ আজি পি 

8৪1 দেখ দেখ, ইহার নয়নপ্রান্ত, ওষ্ঠ, অধর, (নীচের ওষ্ঠ) ভিহবা, করতল, 

পদতল এবং নখররাজি-_ এই সপ্ত অঙ্গ বৈষ্বগণের মনের শ্ঠায় আ্যুতরাগযুক্ত অর্থ।ৎ 
অক্ষয়ুরক্তিমবিশিষ্ট, (পক্ষে অচ্যুতে শকৃ্ণে অনুরাগযুক্ত ); মুখ, নখ, নাসিক", স্ব, বত, 

কটি এবং নথ-- এই ছয়টা অঙ্গ উপবনসমূহের শ্য।য় বিলসত্তুজতাস্পদ অর্থাৎ সুন্দর 
উচ্চতার আশ্রয় (স্থন্দর উন্নত) ( পক্ষে রমণীয় পুন্নাগবুক্ষের আশ্রয়স্থান )। নাসিকা, নেত্র, 

হনু ( চোয়াল) বাহু ও জানু এই পাঁচ অঙ্গ মনের ন্যায় পীর্ঘত্বরাজী অর্থাৎ দীর্ঘতা ছার! 

বিরাজমান, (পক্ষে দীথ-ত্বরার সহিত অর্থ/ৎ অত্িন্রুতবেগে গমনশীল ) তক্, কেশ, অঙ্গুলি- 

পর্বব এবং রোম-_ এই চারি অঙ্গ বসন্থুকাঁলীন বনসকলের ন্যায় ম্ীলত1নবোললসিত অর্থাৎ 

মনোরম সুন্গমত) দ্বারা শোভিত (স্থন্দর সৃক্ষ )( পক্ষে সুন্দর মাধবী প্রভৃতি লতাসমূহের 

নবীন শোভ।যুক্ত )। মস্তক, ললাট ও বক্ষ এই তিন অঙ্গ কৃষ্ণণক্ষের রাত্রিসকলের ন্যায় 

সদ বিস্তারালঙ্কত অর্থাৎ সর্ববদ1 বিস্তারযুক্ত ( বিস্তৃত ), পক্ষে স্প্রকাশ তারকামণ্ডলীর 

ঘ্বারা অলঙ্কত। 



চতুথ আস্বাদঃ ৯ 

এবং লক্ষণানামবিরলক্ষণানা (১৪) মবিরঙদান-নিপুণানাং (১৫) ব্রিংশত। 
দন্তানাং ভাবিনী নুতা তনুতা তথাশয়স্য (১৬) সংশয়স্য সংস্পরশুন্া। গভীরতা প্যনুমীয়তে, 
ততো মহাপুরুষ এবায়ং ভবে ॥ 8৫ 

কি্চ,--রবিরিব চক্র-সরে।জে, করেণ তে সংবিভপ্যয়ং তনুজ? (১৭)। 

রোহিত-পদ্কমলেনাপ্য (১৮) গুজপল্পে যথা! সরলী ৪৬॥ 

অন্যানি চ কর-যুগলে পদ্যুগলে চাস্য সন্ত্যনেকানি। 

শুভ-লক্ষণ নি কিন্তু স্কট মধুন। ন প্রভীয়ন্তে 18৭ 

কিঞ্চ-_উচ্চস্থিতাঃ শনি-বৃহস্পতি-ভৌম-শু ত্রাঃ 

পুর্ণ? শশী ভবতি লগ্নগতোহন্ত ভাত ! 

তম্ম।দ্ ভবিষ্যতি মহা পুরুষস্তবায়ং 

সূনুর্জগণ্ন্বিদিতে। ন হি সংশরে।হত্র | ৪৮ ॥ 

(১৪) অবিরণ। ঘণ! যে ক্ষণা উত্সবা স্তেষাং, (১৫) সদ! দান-দক্ষাণ|ং (১৬) বুদ্ধেঃ। (১৭) চক্র. 

সরোজে তত্দাকারচিহ্নে হস্তেন ধারঘতি, পক্ষে চক্রবক-পদ্মে কিরণেন পুষ্ণাতি। (১৮) তথা 

রক্রবর্ণপাদপন্মেন মীন-পদ্মাকার-চিহ্বে ধারয়তি, পক্ষে রে|হি £মৎস্যাশ্রমজলেন পক্ষিপন্মে পুষ্ণাতি। 

০০ 

গ্রীবা, পুরুষত্ব বোধক অবয়ব বিশেষ এবং জওনাদ্বয়--এই তিন অঙ্গ হস্তীর নয়নের 
স্থায় খর্ববতারাজনভাঞ্জন অর্থাও খর্বহাজনিত শোভার আধ।র, পক্ষে খর্ববতারকার 

( কনীনিকার ) গমনভাজন অর্থাৎ খর্নবতারকাযুক্ত। নাভি এবং কণম্বর--এই দুইটা 
কৃষ্ণযুগলের অর্থাৎ কৃষ্ণ ও 'অচ্ছুনের শঙ্খযুগলের স্যায় অনুক্তানতালস অর্থাৎ গভীরতা 

দ্বার শোভমান ( গম্ভীর ), ( পক্ষে গম্ভীর ও উচ্চ শব্দহেতু সমন্ত শব্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ )। 

৪৫। এই প্রকারে নিবিড় আনন্দের সর্ববদ1 দানবিষয়ে নিপুণ অর্থাৎ সর্ববদ 
নিবিড় আনন্দদায়ক এই ত্রিশটা লক্ষণের ্ার৷ ভাবি ( ভবিষ্যতে উৎপন্তিশীল ) দস্তসমূহের 
স্থন্দর সু্মদতা এবং সন্দেহের সংস্পর্শশুন্ত বুদ্ধির গভীরতাও অনুমান কর! যাইতেছে। 

অতএব এই শিশু নিশ্চয়ই মহাপুরুষ হইবে। 



৯৬ হীঞীগৌরাঙ-চম্পূঃ 

এবং শ্রশুর-মুখোদিতং স্থখোধিতং (১৯) স্থৃতস্য লক্ষণং মিশ্রবর আশ্রত্য 

আত্যমুসারেণ সারেণ দ্রব্যাদিনা (২০) রুচি-বিস্মাপিত-মনুজন্য তনুজন্য তন্য জাতকর্ম 

চকার। চকার (২১) চাকপটেন পটেশ সহিতাণি বিবিধানি ধনানি বিপ্রেবু দানীয়কেমু 

(২২) বনীয়কেনু (২৩) বন্ুষন্যেধু চ ॥ 3৯ 

স্থানং তীর্থং সুপুণ্যং সমগত (২৪) সময়ন্তত্র চাত্যন্তপুণ্যঃ 

শ্রীযুক্ত। পৌর্ণম।নী তিথিরনিতগুণ। সপি মন্বন্তর। ছা | 

তত্রাপীন্দূপরাগঃ (২৫) পরমশুভকরস্তত্র পুত্রলা জন্ম 

নান্ পুত্রশ্চ কৃষ্ণস্তদিহ কতি ফলং (২৬) তস্য দানং ন জানে ॥৫০ 

নবদ্বীপ যহি প্রভুরুদয়মপি প্রিয়জন! 

বিদুরস্থানস্থা অপি কিল তদৈবাস্য বিবিদুঃ। 
অগস্ত্যে। বহো বোদরতি দিশি যাম্যাং (২৭) মুনিবর 

শুদৈবোদনিদকৃস্থ। (২৮) পি তদবগচ্ছন্তি মদিরাঃ (২৯) ॥২৫॥ 

(১০) সহমত উদ্দিতমূ উদয়ো যত্র তদ্ যথ| শ্ত/ভথা। (২০) বেদে|ওবিধিক্রমেণ উত্তমেন 

দ্রব্যাদিনা অন্জ 'আদনা, মন্ত্রাদেগ্রহঃ | (২১) বিকীর্ণবান্। (২২) শীয়ন্তে যেভ্যন্তেযু দানপাত্রেষু। 

(২৩) যাঁচকেষু। 

(২৪) সংগচ্ছতে ম্ম। সংপূর্বগমের কর্নকত্ব-লক্ষণমিহাত্মনেপদম্। “বাগম' ইতি কিন্ব-পক্ষেইমু- 

নাসিকলোপ2। (৫) চন্ত্রগ্রহণং, (২৬) কতি কিয়ন্তি ফল!নি যশ্য তদ্দানম্ ত্ (মশ্রস্ত__-তথ!চ “পুতে 

জাতে ব্যতীপাতে দত্তং ভবতি চাক্ষ সম শ্ুতে। (২৭) দক্ষণস্য।ং [দশ (২৮) উত্তরপিগ বস্তিনঃ ও 

(২৭) খঞ্জবীটাঃ নিত/সন্ব্ধনামেব নিয়মাদিতি ভাবঃ। সামান্েন বিশেষ-সমর্থনাদর্থাপ্তরন্থ।সোহলঙ্কারঃ। 

৪৬। অধিকন্তু সূর্ধ; যেরূস কিরণের দ্বারা চক্রবাক ও প্দ্মকে এবং সরোবর 

যেমন রোহিত মত্স্যের আশ্রয়ন্বরূপ জলের দ্বারা পক্ষী ( অথবা মস্ত ) ও পল্মকে পরিপুষ্ট 
করে, সেইরূপ তোমার এই পুত্রও হস্তের দ্বারা চক্র ও পদচিহ্ন এবং রক্তুবর্ণ পদকমলের 

ত্বারা মীন ও পন্মাকৃতি চিহ্ন ধারণা করিতেছে। 

৪৭ ইহার হস্তদ্ধয়ে ও পদদ্ধয়ে অন্তান্ত আরও অনেক শুভচিহ্ন আছে? কিন্তু 

এক্ষণে জেগুলি মুস্পষ্টভাবে জান। যাইতেছে ন|। 

আত 



চতুথ আখ্বাদঃ ৯৭ 

প্রভৃদয়জ্ঞানমুদধোল্সসন্ধ দে! 
বিধুপরাগস্য মিষেণ (৩০) তে সদ । 

প্রভোঃ স্খায় প্রচুরং ধনং দদু- 
্গুশ্চ তল্নাম সরা গমুচ্চকৈ2 ৪৫২। 

নিত্যানন্দেন তু ভগবতে। জন্মবুদ্ধ্যা বিদ্বিত্ব। 
প্রেমোন্মত্তেন বত বিদধে হুঙ্ক.তি-ধবান একঃ। 
যেনাহার্ষেঃ (৩১) সমমুরুতরং ভুমিরেষ| চকম্পে 
দ্েবাঃ সর্বে চলিতভনবে। বিস্ময়ং প্রা পুকুচ্চৈঃ ।৫৩। 
মোদং সহুষ্ক তিরবে। ভগবপ্রিয়াণ।ং 

তদ্দবোষিণান্ত বিপুলং দরম।ততান (৩২) 
নার্দে! যথা মৃগপতেরিহ শাবকানাং 

তস্যৈক এব কুরুতে করিণাঞ্চ তং তম্ (৩৩) ৫81 

এবং শ্রীমতাদ্ৈতেন চ তেন চতুর-শিরোমণিনা শ্রীহরিদাসেনারিদাসেনাতি (৩৪) 
মুদিতেন সহ-সহসমুখং নর্তনমারেভে ॥ ৫৫ 

(৩০) ছলেন (৩১) পৰতৈঃ: অহ্ধরপণবতা ইত্যমর2 | 

(৩২) ভয়ং জনয়ামাস। (৩৩) মোদং দরঞ্চেত্যর৫৫ | মুগপতেঃ পিংহন্য । (৩৪) অরান্ শন 

কামাদীন্ দম্ততি উত্ক্ষিপতীতি তেন কর্মণ)ণি। অতিথষ্টেন হান্ত হখাভ্যাং সহিত্ম্। 

৪৮। অধিকন্তু শনি, বৃহস্পতি মঙ্গল ও শুক্ত উচ্চশ্থানে অবস্থান করিতেছে 

এবং পুর্ণচন্দ্র ইহার লগ্রগত রহিয়াছে । অতএব বস! তোমার এই ৩নয় সমস্ত 

জগতের মধ্যে বিখ্যাত মহাপুরুষ হইবে-- ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 

৪৯। শ্বশুরের মুখে পুত্রের নুখজনক লক্ষণের কথা সম্যক্ শ্রবণ করিয়! মিশ্রবর 

বেদবিধি অনুসারে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদির দ্বার] কান্তিতে লোকের বিস্ময়জনক সেই পুত্রের 

জাতকম্ম করিলেন; এবং দানের যোগ্যপাত্র বনু ব্রাঙ্গণকে ও অন্থান্ত অনেক 

যাজ্কপিগকে বন্ধের সহিত ম।নাবিধ ধনরত্র শিঙ্গপটে দান করিলেন। 



৯৮ গ্রঞ্াগোরা-চ্পুঃ 

রে পাষণ্ড কলেরেরে দুরিত রে মুণ্ডেষু বোছুহং দধে (৩৫) 
পাদং নাস্তি ভয়ং কিমপ্যবতরত্যম্মাকমেষ প্রভূঃ। 
ইত্যাবেগ্ত মহীতলে গ্রুবমসৌ ত্রিক্তিঃ পদং নিক্ষিপ- 
্নাচার্েয। নিগদন্ হিং বদ বদেতুযচ্চৈত্তিতাল্য! নটও ॥৫৬। 
তজ্যো দণ্ড বিচিত্র-নর্তনভরংসোডঢ়,ং ন শক্ত। সভী 
বাত্যান্দে(লিত-নৌরিব প্রতিপদং বাঢ়ং চকস্পে মহী। 
তেন।শস্কিত-চেতসে।হখিল-নর? (৩৬) সর্বে চ নারীগণাঃ। 
ব্রত ভ্রুত হগ্ি হরি হৃরিপ্িতীত্য ক্রে।শনং (৩৭) চক্রিরে ৫৭ 

নিত)নন্দা দ্বৈতয়েবেবমীহাং 

চিত্রাং জ্ঞাত্ব। (৩৮) শ্াশচীনন্দনো ইসৌ। 

প্রেমানন্দান্তো ধিপুরে নিমগ্নে। 

মন্দং মন্দং রম্যরম্যং জহাস (ক) 1৫৮1 

(৩৫) রে রে ইাঠ সাধন্ষেপলম্বোধনে, হগিত রে অধর্ম! যুক্সাকং শিরঃম্থ। (৩৬) অখিলনরঃ 

পবপুরুষাঃ নৃশব্দস্েদং বূপম্। (৩৭) ই:প হরিরত্যাদিমন্্রমেণ প্রবৃত্ত ষথেষ্টমনেকধা প্রয়োগে ্টায়- 

সিদ্ধ ইি ছিত্সিকক্তী উন্লেয়ে। আক্রোশমুচ্চৈ শিনাদং কৃতবস্তত | 

(৩৮) ঈদৃশীং বিচিত্রাং চেষ্টাং জ্ঞাত স্বমনমীতি শেষঃ। অন্ত) মিত্বা্িতি ভাবঃ। (ক) মন্ং 

মন্দমিতি বাহুল্)|দহ শ কমধারফ্বতুরেছিতি কিন্ত কম্যরম/মিত্)তর গ্রকারেণ গুণবচনস্তেতি 'মন্দং মন্দং 

মুদতি পবন? ইতি কা(পিদাস-প্রয়োগদর্শনাৎ মমাধেন্ম্। 

৫০। স্থানটি অতি পিএ তাঁথ এবং তাহাতে অত্যন্ত পুণ্যময় সময় উপস্থিত । 

সেই সময়টা আবার শোভাময়ী পুণিম।-তিথি এবং অমিতগুণসম্পন্ন মন্বন্তরের আদি। 
তাহাতে আবাপ চন্দ্রগ্রহণ এবং সেইক্ষণে আবার পরম মঙগলময় পুত্রের জন্ম ; ( সর্বব- 

সৌন্দর্ধ্যমাধুধ্যময় ) পুত্রও আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ_অতএব এই বিষয়ে তাহার দানের 
যে কত ফল, তাহা জাণি না। 

৫১। শ্রীমন্মহাপ্রভূ যখন নবীপে আবিভূতি হইলেন, তাহার প্রিরজন 
সকল অতিদুরবত্তী গ্থানে থাকিলেও তাহার! তৎক্ষণাৎ তাহা (তাহার আবির্ভাব) 



চতুর আম্বাদঃ ৯৯ 

তঞ্চ স্থন্দরহসং দর হ (৩৯) সমবলোক্য শচীপ্রভৃতয়ো ভৃতযোগিহৃশ্রাপগাগাঃ 

(8০) পরাগাঃ পরস্পরমুচুঃ | অহো! কিমি্'ং হেমনলিনীদি মলিনাদমন্নং মরন্দবুন্দং 

ক্ষরত্যাহোস্থিন্নি্লঙ্কবিধুতো বিধুতোরুতাপা (৪১) স্থধা বন্ুধাহবসাদহরণায়াবততরতীতি ॥৫৯ 

অোপসংহ্ৃত-নৃত্যভরঃ শ্রীলাতৈাচার্য্যবরঃ পরমানন্দিততরঃ কৃষ্ণডক্তি- 
প্রচারিণীং সীতানামধারিণীং নিজগৃহাধিকারিণীং নিজগাদ ॥ ৬০ 

অয়ি স্থচরিতে! বরিতে বনুভিপ্ুৈর্লোকবদনাদনাশঙ্কং (৪২) শ্ায়তে 
স্যময়া সুুধাংশুপ্ীয়্ীয়ন্তমিব (৪৩) শচী শচী তনয়মেকমধুনৈবাঁজনয়দনয়দপ্যম্মান- 

মানমানন্দন্যেন (ক) ততস্বমপুাপায়ননু/পাদায় তদায়তনং (৪৪) প্রযাহীতি ॥ ৬১ 

(৩৯) শ্ন্দরে! হলো হাস্তং তাদৃশং, দর অল্পমেব ঈষদর্থে দরাবায়মিত।মরঃ। হু স্ুটম অনধিকং 

মনোজ্ঞাহান্তং শ্মিতমিতি যাবহ। (৪০) ভূতে! ধৃতো যোগিন।মপি হুল্্!পে। রাগোহমরাগে। যাভিস্তাঃ। 

পরা শ্রেষ্ঠ।ঃ গ! বচনাশি। (9১) বিধুতঃ খণ্ডিঠ উদ্চতাপো যয়। হাদৃশী হব! আমুতং বনুধায়। ধরণ্যা 

অবসাদ-হরণায় জাড/নাশায়। 

(৪২) নিঃশস্ক' নিঃসংশয়মিতি য|বত, (৪৩) জয়ন্তমিব তন্নামকমিন্ত্রপুভ্রমব শটী ইন্দ্রপত্বীঃ (ক) 

তেন তনয়েন, (84) শচীগুহম্। 

অবগত হইয়াছিলেন। মুনিবর অগস্ত্য (নক্ষত্র) যখনই দক্ষিণ দিকে উদিত হন, উত্তর 

দিকৃশ্থিত মদির! অর্থা্ খঞ্জন পক্ষিগণ ৩খনই তাহ! জানিয়। থাকে ॥ 

৫২। প্রভুর উদয় জানিয়। আনন্দোতফুলছগদয়ে তাহার প্রিয় ভক্তগণ প্রভুর 

হৃথের নিমিত্ত চক্্রগ্রহণ-চ্ছলে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন এবং রাগভরে উচ্চৈঃম্বরে 
তাহার নাম গান করিয়াছিলেন ॥ 

৫৩। শ্রীনিত্যনন্দ প্রভু জ্ঞাণবলে ভগবানের আবির্ভাব জানিয়া প্রেমে উন্মত্ত 

হইয়া একটা হুঙ্কার শব্দ করিয়াছিলেন । তাহাতে পর্বত সমুদয়ের সহিত এই ধরিত্রী 

অত্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল এবং দেবশাগণ কম্পান্িত শরীরে অভ্যপ্িক বিস্ময় প্রাপ্ত 

হইয়! ছিলেন। 



১৪৪ জীতীগোৌরাজ-চ*পুঃ 

এতগু স্বপতিনোপি'তমুপিতমুডধ (8৫) পাকর্য তয়া সীতওয়াহসীমৌতম্থুক্যং 

প্রাপ্য কনকভূষণনণি দিব্যাংশুকান্যংশ্কাঠ্যপি (৪৬) বিচিত্রান্তাপায় প্র।ধিত-শচী" 

শিবিকয়। (৪৭) শিবিকয়। মিশ্রপুরন্দর-সদনং রস-সদনশ্নন্দন-নিরীক্ষণায় (৪৮) 

প্রতন্থে ॥ ৬২ 

তাঞ্চ প্রধাস্তীমবলোক্য তত্র, প্রায়: পুরদ্ধ.73 সকলা; পুরস্ছাঃ (৪৯)। 

শচীন্ুতালোক-সমুগ্ুকচিন্তাঃ মোপায়না (৫০ ) মিশ্রগৃহং গ্রজগা, 1৬৩ 

তাশ্চ দৃষ্ট। মিশ্রপুরম্দর-নন্দনং নন্দনন্দনমিব জরদাঁভীরবনিতা (৫১) রব- 

নিঙান্ত-জিতপিকাঃ (৫২) প্রাপ্ত-পরম প্রমোদাশ্চিরঞ্জীৰ চিরঞ্ীবেতি কোৌলাহলং 

কুর্বত্যো লব্ধশত-শতপবিকাঃ (৫৩) শতপখিকাধান্থপু্কং (৫৪) শচীসুনু-শিরসি 

সমর্য।নীতানুযুপায়ন।ন্যর্পয়ামান্তঃ | ৩৪ 

(৪৫) উ্দত] মৃৎ হর্যে। যঝ্জ তদ্ যথা শুতথ!, (৮৬) দিব্য| অংশবো কিরণা যেষাং তানি শ্র্ণ 

ভূষণানি, সমাসীস্ত-কপ.। অংশুকানি বন্তাণি। (৪৭) প্র/ধিতং শচ্যাঃ শিবং যয়| তয়াপি সীতয়!-- 

সমাসান্ত-কবস্তহ) জ্িয়ামিদাদেশঃ। (৪৮) শিবিকযা বাহন-বিশেষেণ, সর্বরসা শ্রয়-তৎপু্র দর্শনায় 

প্রতম্থে তদাদেশেন সা! জগাম ইত্যর্ঘ;)। গমামান। ক্রিয়াপি কারক -্রযোজিকেতি সকম্দকত্থম্। 

(৪৯) শাস্তিপুর-বাসিন্ঠঃ (€৫*) বিচিত্রোপচৌকন-সহিতাঃ 

(৫১) প্রাচীনগেপন্ধিয়ঃ (৫২) রবেণ কথম্বরেণ অত্যস্তজিগ্তকোকিলাঃ, (৫৩) লব্ধানি শতশত” 

মংখ্যকানি পর্বাণি উৎব। যাভিস্তাঃ প্রাপ্তানস্তে'ৎসবাঃ | (৫6) দূর্ববাধান্সমূহং 

বিরাজ (১ 

৫৪।: এ জগতে সিংহের একই গঙ্ভন যেমন তাহার শ।বকদিগের প্রচুর আনন্দ 

এবং হস্তীধিগের অত্যন্ত ভয় জন্মাইয়া থাকে ; সেইরূপ শ্ীনিত্যানন্দ প্রভুর সেই কৃষ্কার 
ধ্বনি শ্রীভগবানের প্রিয়বর্গের অতিশয় আনন্দ এবং স্তাহার প্রতি বিদ্যেকারীদিগের 

অত্যধিক ভয় জন্মাইয়াছিল॥ 



চতুর্থ আশম্বাদঃ ১৪১ 

অথ মিশ্রগেহিনী-প্রীতিশালিনী (৫৫) হেমমুক্ত!মণিমালিনী মালিন। নাম হিজ- 

সীমন্তিনী (৫৬) তাসাং পদরজোহদর-জোষ (৫৭) মাদায় তদায়ত-শুভ্ভবাসন। (৫৮) 

সনাতনশ্য শিরসি রসিকজন-প্রশংসনীয়-সেহতয়া দদো (৫৯) ॥ ৬৫ 
রহ, ০০ পলাদ পপ ২ ৮ 

(৫৫) শ্রীপচীদেব্যামতীব প্রণস্ববতী, (৫৬) মালিনী ন|ম শ্রীবানপপ্ডিচন্ত পত্ধী, (৫৭) অদর- 

জোধমনল্লম্থখং যথা স্ত।ৎ, (৫৮) তন্ত আায়তে দীর্ঘে শুভে বাসনা ইচ্ছা ষস্তাঃ তথাভূত। সতী, (৫৯) 

সনাতনম্ত পরমার্থনিত্যশ্, স্বয়ংভগবত্বাৎ তথাপি তচ্ছিরসি তাসাং পদরগো দদৌ ইত্)ন্য়ঃ। তঙ্ 

হেতুমাহ-_-পরমন্নদ্ধগন-্/ঘ্যব।ৎসল/তয়! হেতুন। | অহ! বাৎসল্য/মন্ত। যদস্ত আত্স্তিকশুডকামনয়। 

এবমকরোদিয়মিতি সর্বে |সপ্গাস্তাং শ্র।ঘস্তে ম্মেতি ভাবঃ। 

৫৫। কাঁমাপিরিপুননকারী শ্রীহরিদাসের সহিত বিজ্ঞশিরোমণি প্রীমদ্ 
অদ্ৈতাচাধও অত্যন্ত জস্ট হইয়া সহাশ্যে আনন্দভরে নৃত্য করিতে আরম্ত করিলেন ॥ 

৫৬। “রে পাষণ্ড! অরে কাল! রে পাপ! আমি তোদের মন্তরকে পদ ধারণ 
করিতেছি। আমাদের প্রভূ অবতীর্ণ হইতেছেন, অঙএব তোদের নিকট হইতে 
আমাদের কোনও ভয় নাই ,”--এই কথা জানাইয়া যেন ভূমিতে তিন তিন বার পদ 

নিক্ষেপ করিয়া শ্রীঅ[চাধ্য উচ্চৈঃম্বরে “হরি ঝোল, হরি বোল”, বলিতে বলিতে তালব্রয় 

সহকারে নৃত্য করিয়াছলেন ॥ 

৫৭। তাহার উদণ্ু ও বিচিত্র নৃত্যের ভার সহ করিতে অসমর্থ হইয়া পৃথিবী 
পদে পদে বাত্যান্দেলিশ নৌকার স্যায় অত্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল। 

৫৮। আশিত্যানন্দ ও অদ্বৈশুপ্রভূর এইরূপ অদ্ুভ চেষট। জদয়ঙম করিয়া 
শ্ীশচীনন্দন প্রেমানন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াছলেন ও মন্দ মন্দ ভাবে স্থমধুর হান্য 
কয়া ছিলেন । 

৫৯ যোগিবৃন্দেরও দুপ্্াপ্য অনুরাগবিশিষ্ট শচী প্রভৃতি নারীগণ তাহার সেই 
স্থন্দর ঈষৎ হাস্য অবলোকন কারয়৷ পরস্পর উৎকৃষ্ট বাক্য বলিতে লাগিলেন।-_ 

অহে।! এর প্রফুল্ল ব্বর্ণকমল হইতে অনুপম মধুধার! ক্ষরিত হইতেছে; অথবা 

পৃথিবীর অবসাদ দূর করিবার জন্য অকলঙ্ক চন্দ্র হইতে প্রচণ্ডতাপহারিণী স্থধা অবতরণ 
করিতেছে! ॥ 
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অথ বিবিধ-রাগায়ক1 (৬০) গায়ক। মনোমালিন্াাবসাদিক (৬১) বাদক বামবেশ! 

(৬২) নটাশ্চাজগাঃ | আগত্য চ তৌর্ধ্যত্রিকং (৬৩) প্রপঞ্চয়ন্তোহপ্য়ন্তে। (৬৪) মানবা- 
্নবামোদং মিশ্রপুরন্দরেণাদরেণলঙ্কার-্পট।দিকং দ্ধ! তোষয়।মাসিরে ॥ ৬৬ 

এবং নানাদেশ-প্রসৃ্াঃ সুহাঃ সমেত্য পুরাণানি (৬৫) পুরাণানি পেঠঃ। 
মাগধা রাগধারা-সংপুক্ততয়। তণ্য বংশং শশংসুঃ| তথা বন্দিনো নন্দিনো নন্দন- 

জনুরানন্দিতস্তমেব সংতৃটুবুঃ ॥ ৬৭ 

মিশুপুরন্দর ! জয় জয় লুন্দর ভনয়সমুস্তব-বিগমিতবৈভব (৬৬ ) 
স্ুখজল-কন্ধর (৬৭) বিনয়ধুরদ্ধ্ ধৃতিজিত-মন্দর নিজমতিকন্দর 
শায়িত-মাধব-সিংহশুভত্তব তোষিত-শঙ্কর-গুরুজন-কিঙগর 

মনপিজ-বর্ধন পরন্ুখগন্ধ'ন (৬৮) কীন্তিনিশাকর শোভিত-পুক্ষর 
কন্গুমহামহ (৬৯) নে মুদ্দমাবহ পীর (৭০)। ৬৮ 

(৩০) বিবিধান।ং পাগাণ!মায়কাঃ গ্রাপকা15, (১) চিন্তপ্রস।দ জনক।১, (৬২) মনোজ্ঞনেপধ্যাঃ, 

(৬৩) “তৌর্যযত্রিকং নুতাগীতবাছাঞ্চেতি ভ্র্ধং মঠামতামরঃ| (৬৪) প্রাপযন্তঃ পরমানন্দম, অঞু 

গতিপূজনয়োরিতি গত্যর্থবামৌ ততৎকর্ত,ঃ ক্মত্বম। 

(৬৫) পুরাতনানি । (৬৬) ক্ষঙ্ত-ধনসম্পন্তিকঃ, (৬-) কং জলং ধরতীতি কন্ধরো মেঘঃ। 

(৬৮) কামখণগ্ডনং ষৎপরং স্থুখং ভগবপ্প্রীনিন্্খং তদভিলাবুক। “জুচংব্রমেত্াাদিন। তাচ্ছী!ল্যি ক 

যুগ্রত)য়ঃ । (৬৯) পুম্পরম্যকাশং তেন জনিতমহোত্সব হে । (০) নে'হম্মাকং বনিনাং মুদমানন্দা- 

তিশয়ম আবহ জনয়েঠ্যর্থ:। ধীরেতি বিরুদ-প্লেতক মূ। 

৬০। অনন্তর নৃত্যাবসানে ভ্রীঅপবৈতাচাধবর পরম আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি- 
গ্রচারিণী সীতানান্নী নিজ গৃহিণীকে বলিলেন ॥ 

৬১। “অয়ি সাধিব! তুমি বহুগুণে ভূষিতা। জনপ্রতি লোকমুখে নিঃসন্দেহে 

এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ইন্দ্রপত্ী শচী যেমন জয়ন্ত নামক পুত্রকে প্রসব করিয়া- 

ছিলেন, সেইরূপ শচীদেবী এখনই একটা পুত্র প্রসব করিয়াছেন। তাহার (বালকের ) 

সৌন্দর্য্যে চন্্রও পরাজয় প্রাপ্ত হইতেছে । শচী এইরূপ পুত্র জন্মাইয়া আমাদিগকে 



১তুথ আন্মাদঃ ১৪৬ 

মিশ্রস্ত দানে ৎসুকধী: স্বভা বাৎ 

তত্রাপি পুজোগুসব-সৃষ্টচিত্তঃ। 
ততঃ স তেভ্ে। বস্থ কামপুরং (৭১) 

দ্রদৌ যদেতল্প ভবেছিচিত্রম্ ৬৯) 

ন চাসাবনিসমৃদ্ধ! বিগ্রস্তাবতাং লোকানাং বন্না কামপুরণে কথমলমভূদিতি 
শঙ্কিতব্যং। যত 

যস্য প্রীলকৃপ কট ক্ষ-লবতে। (৭২ ) লেভে প্রুবৰো ইমো ড্ুবং (৭৩) 
ব্রদ্দেশাদি-স্তুল ভং পদ্দমহো। লন্মনীঞ্চ লোকোত্তর।ম্। 

ইক্্রাদি-ত্রিৰশৈরবীক্ষিতচরীং প্র।পৎ সুধধানা শ্রিয়ং 
সোহয়ং যস্য স্ুতোইভবন্ন ঘটতে (৭8) শ্রীস্তদ্য কিং তাদৃশী ?1৭5। 

পপ পরী পিস্পান্ 

(৭১) বনু ধনং রত্বং বা কামং পুরাযত্ব। দদ||বাত যদেত্মশ্চধ)ং ভবোদাতি বাক্যাথেনানবয়ঃ| 

(৭২) যস্ত সর্বসম্পর্তিমৎৎ ঞ্ুপাকটাক্ষলেশাৎ (৫৩) গ্রুবাথাং স্থানং যদ্ব্রহ্ম।দিভিরপি 

দুপ্পম,। (৭৪) ঘটত এবেতি শিরশ্চালগত। গম)তে 

"কারার 

সস পতি সআখপউিঠ 

অপরিমিত আনন্দ প্রদান কণিয়ছেশ। অঙ৩এব তম নাপাবিধ উপহার লইয়া তাহার 
গৃহে যাও ॥ 

৬২। নিজ পর এই বাক্য সানন্দে শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত উত্ক ঠিত 
হইলেন এবং উদ্দ্বল কিরণ বিশষ্ট বিবিধ স্বর্ণ-অপঙ্কার ও বিচিত্র বন্ত্রসমূহ গ্রহণ করিয়া 
শচীর মঙ্গল প্রার্থনা করতঃ শিখিকারোহণে সকলরসের আশ্রয়শ্বরূপ সেই পুত্রটিকে 
দেখিবার জন্ত মিশ্র পুরণ্দরেখ গুহে গমন কর্িলেন। 

৬৩। তাহ|কে (সীতাদে বীকে) সেখানে (মশ্রগৃহে) যাইতে দেখিয়া শান্তিপুরস্থিত 

প্রার সমস্ত কুলবতী রমণী শচীদেবীর পুত্রকে দেখিবার জগ্য উৎ্কণ্ঠি চিন্তে উপহার লইয়া 
মিশ্রগৃহে গমন করিয়াছিলেন। 

৬৪। বয়োবৃদ্ধ গোপ-্্রীগণ নন্দনন্দনদর্শনে পরম আনন্দিত হইয়া ( কোকিলা- 
কন অপেক্ষও সুমধুর কণ্টন্বরে ) যেরূপ “চিরজীবী হও, চিরজীবী হও” বলিয়া কোলাহল 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই পতিব্রতা নারীগণ মিশ্রপুরন্দরের পুত্রদর্শনে পরমানন্দ লাভ 
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অথাসতীন্দৌ কবয়ো ত্র পিষ্টপে (৭৫) 

কেনোপমাস্যন্তি (৭৬) বিভোরিদং মুখম্। 

ইথং বিবিচ্যেব (৭৭ ) কিয়ৎক্ষণান্তরে 

জমুজ্জগরেন্ুমসো তমোগ্রহঃ (৭৮ )1৭১। 

(৭৫) গগতি, (৭৬) উপমাবিষয়ীকরিয্স্তি, (৭৭) ইথং পরামুগ্তেব কিয়ৎক্ষণমধ্যে, (৭৮) 

রাভ্শ্তন্জ্রং সমুদ্গার্ণবন ইঠ্যরথঃ। অতোৎপ্রেক্ষ'নামালঙ্কারঃ | 

করিলেন এবং কোকিলা-ক৯ অপেক্ষা ও স্থমধূর স্বরে “চিরজাবী হও, চিরজীবা হও” 

বলিয়। কোল।হল করিতে করিতে অনন্ত উত্সব (আনন্দ) ভরে দুর্ববাধান্যপু্ভ শ্চীনন্দনের 

মস্তকে প্রদান করিয়া আনীগ উপহারসমূহও অর্পণ করিলেন । 

৬৫। অনন্তর মিশ্রপত্বী শচীর প্রতি প্রেমবতী ন্বর্ণমুক্তামণিমাল|ধারিণী মালিনী 

নান্নী (বিপ্রপত্ৰী) শ্রীবাসপণ্ডিত নামক ব্রাঙ্গণের গৃহিণী পরম উল্লাসভরে সেই কুল- 

স্রীগণের চরণধুলি লইয়া সনাতন ভগবাঁন্ শটীনন্দনের চিরমঙ্গল কামনায় তাহার মস্তুকে 
জন্সেহে প্রদান করিলেন। তীহার এবাম্বধ স্নেহ রসক-ভক্তগণেরও প্রশংসনীয় । 

৬৬। তদনম্তর বিবিধ রাগ-আলাপকারী গায়কগণ, মনের অপ্রসন্নত। নাশক 

অর্থাত অ:নন্দজনক বাদকগণ, মনোহর বেশধারী নর্তকগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। 
তাহার আসিয়া সম।গত্ লোক দিগকে পরমানন্দ প্রদান পুববক নশ্যগীত করিতে লাগিল। 

মিশ্র পুরন্দর তাহাপিগকে সাদরে অলঙ্কার বন্ত্রাদি দান করিয়। সম্থষ্ট করিয়াছিলেন ॥ 

৬৭। এই প্রকারে নানাদেশ-জাত সুত্তগণ আসিয়া পুরান সর্গ-প্রতিসগাদি 

পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট পুরাণ পাঠ করিয়াছিল। মাগধগণ রাগধারা মিশাইয়া তাহার বংশ 

কীর্তন করিয়াছিল এবং বন্দিগণ আনন্দে পুত্রের জন্মহেতু আনন্দিত সেই মিশ্রবরেরই 
স্তব করিয়াছিল ॥ 

৬৮। হে মিশ্রপুরন্দর! আপনাপ জয় হউক; জয় হউক। স্থন্দর পুত্রের 
জন্মোৎসবে আপনি বিঙরণপুবনক্ সমস্ত ধনসম্পন্তি নিঃশেষ কারফাছেন। আপনি 

স্থখরূপ জপবধী মেখস্বরূপ। আপাঁন বিনয়িশ্রেন্ঠ এবং ধৈর্য্যের দ্বার। মন্দর পর্ববতকে 
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. দ্বিজ।ন্বয়-সমুস্তবৌ (৭৯) ক্ুচিরগৌর (৮০ ) দ্রেহচ্ছটো। 
তমে। (৮১) হ্ৃতি-কৃতিক্ষমৌ। কুবলয়- (৮২ ) প্রমোদগ্রদৌ। 

পে আমারা 

(৭৯) বিপ্রবংশোৎ্পনৌ, দ্বপ্জোরপি দ্বিজপদাথ হাত ; (৮০) গৌপত'মহ পীতহমগর শুলত্বম্; 
(৮১) তমে ঃখমন্ধকার*্০ (৮২) ভূমগুলং কুমুদঞ্চ। 

জয় করিয়াছেন; আপনার চিন্তরূপ-গুহামধ্যে আপনি কৃষ্ণবূুপ সিংহকে শয়ন করাইয়। 

রাখিয়াছেন অর্থাত আপনার হয়ে শ্রীকৃষ্ঃ সর্বদা বিরাজ করিতেছেন। শুভত্তবের 

সারা আপনি মহাদেবকে সন্তষ্ট করিয়াছেন। আপনি গুরুজনের সেবক, কামদমনকারী 

এবং পরমপ্রেমন্থখাকওক্ষী । আপনার কীণ্ডিরূপ চন্দ্রের রা শোভিত আকাশে আপনি 

মহোুসবের রচন। করিয়াছেন (প্রকাশ করিয়াছেন)। হে ধীর। আমাদের আনন্দ 

উত্পাদন করুণ অর্থ!ৎ প্রদান করুন। 

৬৯। মিশরের চিনু স্বভাবঙঃ দান বিষয়ে উত্কঠিত, ঙুহাতে আবার তিনি 

পুত্রোুসবে জষ্টমন। হইয়াছেন। অঙএব তিনি যে তাহাদের বাসণ। পুর্ণ করিয়া ধন 

দান করিয়/ছিলেন--ই হাঁ বিচিত্র শহে। 

৭০ | এ বিপু মিএপুরন্দর অতিশয় ধনবান নহেন; সৃতর।ং কিরূপে তিনি 

ধনের দ্বারা সেই সমুদয় লোকের বাসনা পুরণে সমর্থ হইয়|ছিলেন--এরূপ শঙ্কা কর! 

উচিত নয় | যেহেতু ধাহার সনবসম্পত্তিময় লবমাত্র কৃপাকটাক্ষে প্রুব-ব্রঙ্গমহেশ্বরাদিরও 

অত্যন্ত ছুলভ ফ্রুবলোক ও লোকোব্তর (অলৌকিক) সম্পদ পপ হইয়াছিলেন এবং 

ইন্দ্রাদি দেবঙাগণও পুবেব ঘে এএন্য দর্শন করেন নাই, সথদামী সেইরূপ এশ্রর্য লাভ 

করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ বাহার পুত্র হইয়াছেন, তাখ।র কি সেইরূপ সম্পান্ত হইতে 

পারে না? ৃ্ 

৭১। অতঃপর--প্চন্দ্র না থাকিলে কবিগণ এ জগতে কাহার সহিত প্রভুর 

এই মুখের উপমা দিবেন ?”-_-এইরূপ বিবেচনা করিয়াই যেন রানুগ্রহ কিছুক্ষণ পরে 

চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিল । 

৭২। ব্বিজকুলোতুপন্ন, স্থন্দর গৌরবর্ণ (পীতবর্ণ পক্ষে শ্বেতবর্ণ ) দেহকান্তি* 

১৪ 
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শচীস্ুত-স্ুধাকরৌ সমবলোক্য লোকান্তদ। 
হরিধবনি-মহোুসবং বিদধতে। মমজ্জ,: সুখে ॥ ৭২ ॥ 

ইতীত্যাদি জ্ীগৌরলী লাম্বৃতে ভ্রীগৌরজনম্মমহোৎসবো নাম 

চতুথ” আস্বাঞঃ 

সম্পন্ন, তমঃ ( হুথ বা অভ্ঞান পক্ষে অন্ধকার ) নাশ করিতে সমর্থ, কুবলয়ের ( ভূমগুলের 

পক্ষে কুমুদের ) আনন্দপ্রদ শচীনন্দন ও চন্্রকে অবলোকন করিয়া লোক সকল তথন 

হরিধ্বনি-মহোত্সব করিতে করিতে স্থখে মগ্ন হইয়াছিল। 

ইত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে এগৌরজন্মমহোত্সব নামক চতুর্থ আম্বাদ। 
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অথ দিবসে দিবসে দিবসেনাপতি- (১) সমানসৌন্দর্্যো বলক্ষে পক্ষে পতিরিব 

যামিনীনাং (২) ববৃধে স বালক£ ॥ ১ ॥ 

যথা যথাবন্ধত ত্য বিগ্রহস্তথ! ভখৈবাস্ত বিচিত্রমাধুরী (৩)। 
যথা যথ৷ পুষ্টিমগা ক্রমেণ, স। (8) জনান্ুরাগোহপি তথ। তথা প্রভৌ ॥ ২॥ 

ততো! নবদ্বীপ-নিবাসিনো! জনাঃ 
ক্ষণং তমপ্ররেক্ষ্য:শচীতনৃক্তবম্। 

বিধাতুমন্চত্র ন শেকিরে (৫) স্ফিতিং 
যথা চকোরা উদ্দিতং স্থধাকরম্ ॥ ৩ ॥ 

(১) ন্বর্গ-সেনানীঃ কান্িকেয়ঃ ; (২) শুর পঙ্গে ষামিনীনাং পতিশ্চন্্র ইব। 

(৩) লোকোত্তরমাধূর্/ং; (৪) সা বিচিত্রমধুরী | 

(৫) শক্তবস্তঃ শক্ মর্ষণে দিবাদিরাত্মনেপদী, [তুন্ামনেকার্থত।দিহ শ)এঃ কবিকলদ্রমে 

চ তদর্থ এবং পঠিতশ্চ। ৩ 

অনম্তর ম্বর্গসেনাপতি কাত্রিকেয়ের স্টায় পরম সুন্দর সেই বালক শুরুপক্ষে 

নিশাপতি চন্দ্র ন্যায় দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ১॥ 

তাহার কলেবর যেমন বাড়িতে লাগিল, তাহার শ্রাঅঙ্ের মাধুরীও সেইরূপ 

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার শ্রীঅঙ্গমাধুরী যেমন ক্রমে ক্রমে পুষ্ট হইতে লাগিল, 

প্রভুর প্রতি জনগণের অনুরাগও সেইরূপ পুষ্টিলা5 করিতে লাগিল ॥ ২। 

চন্দ্র উদ্দিত হইলে চকোর ঘেমন তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না। সেই- 

রূপ নবন্বীপবাসী লোকসকল শচীদেবীর পুত্রটিকে ক্ষণকালও না দেখিরা অন্তর 
থাকিতে পারিত না ॥ ৩॥ 
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উত্তানীভুয় (৬ ) শুভে মুগুতর-শয়নে যহি মিশ্রেক্দ্রসূনু : 

শিশ্যে (৭) শোণাজ্ঘিপাণিঃ প্রবিলসদলকশ্রেণি (৮) রালো লদৃষ্টিং। 

স্ব্ণগ্ান্তহি ভোয়ে বিকসিত-কনকাস্টে(জ-বচ্চেব (৯) র্তৈঃ 

পলৈর্যুক্ত। নিৰিষ্ট-ভ্রমরপটলিকইরাজতেন্দীবরাঢ্য। ॥ ৪ ॥ 

স চ প্রায় সর্নবদ। সর্ববদাঠাপি কপণ ইব বদ্ধমুষ্টিঃ, প্রক1শমানদৃগপি চৈত্যবৃক্ষ 

(১০) ইব সংবৃতনেত্রঃ (১১), বিগশ্স্ময়োহপি (১২) প্রদোষারন্ত ইব স্মুট কুমুদ হাসম্চ 

(১৩) বব, কবয়ঃ কবয়ন্তি (১৪ )--॥ ৫ ॥ 

(৬) ভদ্ধমুখীভূয়); (৭) শগ্মিব।নিতার্থঃ) (৮) পাজচ্চ ণকুস্তলপাজিং ; (৯) বনানাং 

সমূহ ইব যহ্োবিমভৃত্বহো বমভৃদিতাছুতোপমালঙ্ক।রে। দণ্ডিমতে বোধ্যঃ। ৪ 

(১০) দৃকৃ লোচনং বুদ্ছি+5, ট৮ারক্ষঃ  বৌদ্বগণ-পৃজনীয়-পাদপবিশেষঃ; (১১) নেত্রং 

লোচনং পক্ষে মুং 7 (১২) শদৃষগান্মঠোহপি 7৫১৩) স্ুটকুমুদব্ হাসো যস্ত পক্ষে স্ুটং কুমুদানাং 

হাসো বিকাশে! যী (১) বর্ণয়্ত-_অন্লোপমান্ত গ্রাণিতো বিরোধ।লঙ্ক রঃ | ৫ 

রক্তবণ-করচরণবিশিন্ট, হ্নন্দর অলকাবলী-শোভিত এবং চঞ্চলদৃষ্টিসম্পন্ন 

মি্েন্্নন্দন যখন শ্রেঙবর্ণ স্থকে'মল শয্যায় উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শুইয়া 

থাকিতেন, তখন তিশি গঙ্গাজলে রস্তুপদ্যাযুক্ত, উপবিষ্টভ্রমরশ্রেণীবিশিষ্ট এবং 
নীলৰ মলশো1ভিত প্রফুল্লম্বর্ণকমলবনরাজির ন্যায় বিরাজ করিতেন ॥ ৪ ॥ 

তিনি নিত্য সর্ববদাতা হইলেও কৃপণ ব্যক্তির ন্যায় প্রায়ই মুষ্টি বদ্ধ করিয়। 

থাকিতেন। তীহার দৃষ্টি সবপ্রকাশ হইলেও বৌদ্ধগণকর্তক পুজিত সংবৃতনেত্র 
( মূলদেশে আবৃত ) চৈত্যবৃক্ষের ম্যায় তিনি প্রায়ই সংবৃতনেত্র অর্থাৎ নয়ন মুদ্রিত 
করিয়া থাকিতেন। তীহার শ্রীবদনে মন্দহাম্ত বিশেষরূপে দৃষ্ট না হইলেও প্রন্ফুটিত- 
কুমুদশোভাবিশিষ্ট সন্ধ্যাকালের ন্যায় তাঁহার বদনে প্রফুল্লকমলতুল্য হাহ্য বিরাজ 
করিত। তদ্বিষয়ে কবিগণ বর্ণন! করিয়া থাকেন ॥ ৫।॥ 
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আলোকয়েযুরিহ প।ণিযুগে মদ্ীয়ে 
লোকোত্তরাণি (১৫) মনুজা যদি লক্ষণ!নি ( ১৬) 
তহ্থাশ্বরোহয়মিতি নিশ্চয়মাচরেয়ু- 
রিথং বিচিন্ত্য স জুগোপ তলে নু (১৭) পাণ্যো: ॥ ৬ 

নায়াতি যাবন্পম ভক্তবৃন্দং 
পশ্যামি তাবু স্ষ,টমত্র কং বা? 
ইভীব সঞ্চি্ত্য দৃশাবজজ্রং 
প্রায়ো৷ নিমীল্যেব স ভিষ্ঠতি স্ম (১৮)।৭॥ 
অবভীর্ণেইপি ময়ীহ ভূতলে 
স্ুকৃতিক্লেশ-বিবন্ধনঃ কলিঃ। 
অধুনাপি প্রভৃতাং বিধিওসভী- (১৯) 
ত্যবশ্ুশ্থ্য গ্রজহাস সোহসকৃ ॥ ৮॥ 

(১৫) অলৌককা!ন; (১৬) শঙ্খচক্রমীনপবঞ্জ।দীনি ) (১৭) ভ্ত বিতর্কে উতপ্রেক্ষাগ্ঠোতক- 

মব্যয়মিদম্। জুগোপ গোপয়ামাস। ৬ 

(১৮) অত্র নিমীলিতনেত্রতয়াবস্থ।নং প্রায়ো বালানাং ম্বভবঃ স এব তথোতপ্রেক্ষিতঃ 

ইতিশঝেন হেতুত্বাবগমাৎ হেতৃতপ্রেক্ষালঙ্কারঃ। ৭ 
(১৯) বিধাতুমিচ্ছতি--ইয়মপি গম্যোতপ্রেক্ষা | ৮ 

যদি মানবগণ আমার এই করযুগলে অলৌকিক চিহ্ন সকল দর্শন করে, তাহা 

হইলে তাহারা আমাকে ঈশর বলিয়া নিশ্চয় ( নির্দারণ ) করিবে--এইরপ চিন্তা করিয়া 

বোধ হয় তিনি করঙলঘ্বয় গোপন করিয়াছিলেন ॥ ৬॥ 

যতদিন পর্য্যন্ত আমার ভক্তবুন্দ উপশ্থিত না হন, ততদিন আমি এখানে কাহাকে 

দেখিব ?__এই প্রকার চিন্তা করিয়াই যেন তিনি প্রায় জর্ববদ1 নয়নযুগল নিমীলিত 
করিয়। থাকিতেন ॥ ৭॥ 

আমি এ জগতে অবতীর্ণ হইলেও সঙ্জনগণের ক্লেশবদ্ধক কলি এখনও ভূতলে 

প্রভৃত্ব করিতে ইচ্ছা করিতেছে--এইরূপ বিচার করিয়া! যেন তিনি বার বার হান্য 

করিতেন ॥ ৮ ॥ 



১১৩ শ্রীীগৌরাঙগ-চ্প: 

যদ যদ। বালকতাবতঃ প্রস্ভঃ 
করাতিঘ, (২০) তুল্যাং শয়িতো ইক্ষিপনুঙঃ। 
নুরাপগ্েবানিল-চালিতভান্ুজা 
ত। তদ] শোন্ডত তুলিক!সকৌ (২১)॥ ৯ 

কদাচিদাচিত-স্মেহরসা-রসাতলোপবিষ্ট! নীলান্বর-দুহিতা হিতাঁচরণা, চরণান্তিকে 

শ্বন্া তশ্য শিরো নিধায় প্রসরিতয়োঃ প্রহ্থুতয়োঃ (২২) প্রস্থমমররোচিরূপরিভাগে শায়য়ৃতি 

স্ময়তিস্মরণীয়ং (২৩) স্তততম্ ॥ ১০ ॥ 

তদ] চ তশ্যা অগ্রশোভি-নথরাভিরখরাভিরঙ্গুলীভিরন্বিতেন পদাগ্রন্থয়েন তশ্য 

বদনমগ্রবিরাজমান-শিখরাণাং (২৪) শিখরাণাং দশকেন বিলসতা। সতা কনক ময়-মুকুটেন 

ঘবিজরাজ ইব ররাজ (২৫) ।॥ ১১ ॥ 

(২০) হশ্চরণং প্রাণ)নত্বাদ্দেকবঞ্ভাবঃ। তল্যাং শধষ্যায়াং, কার্ষ।কারণয়োরভেপ্পোপচারাৎ। 

(২১) জসাবেবাপকৌ, অদসোহকপ্রহায়ঃ | ৯ 

(২২) জজ্যয়োঃ; (২৩) যতীন।ং শ্মর্তব্ম্। ১০ । 

(২৪) অগ্রে বিরাজমানানি শিখরাণি দাড়িমবীজতুল্)মাণিকাানি যেষামস্লীনাং তেষাং 

শিখর|ণামগ্রাণাং দশকেন। (২৫) বিলসতেতি-_শোভমানেন শ্বর্মুকুটেন করণেন চন্দ্র ইৰ তন্ত 
বদনং ররাজেত্যন্বয়ঃ | যথা মাণিক্য-খচিত-দশচুড়মুকুটেন চন্ত্রস্ত শোভা জায়তে, তথাচারক্নথর- 

রঞজিত-মিগ্ধান্থলী দশকযুক্তপাদ।গ্রতঘয়েন গৌরবদনস্তেত)ন্িতাথঃ। ১১ 

তুলীতে (গদ্দীতে ) শয়ন করিয়া গুভু যে যে সময়ে বালকভাবে করচরণ মুহুমুুঃ 
চালনা করিতেন, সেই সেই সময়ে সেই তুলিকাও পবনসর্চালিত কমলবিশিষ্ট জাহুবীর 
ন্যায় শোভ। পাইত ॥| ৯! 

কোনও এক সময়ে পরমস্সেহময়ী সর্ববমঙগলকারিণী ও অত্যুজ্জ্লকান্তিমতী 

নীলাম্বর-কম্যা শচীদেবী ভূমিতলে উপবেশন করিয়া পাদত্বয় প্রসারণপুর্ববক নিজচরণ- 
প্রান্তে মুন্গণেরও স্মরণাহ সেই পুত্রের মন্তকটি রাখিয়া প্রসারিত জগ্যঘাদ্বয়ের উপরি- 
ভাগে তাহাকে শয়ন করাইয়াছিলেন | ১০ | 

অগ্রে দাঁড়িম্ববীজতুল্য মাণিকারাজিবিরাজিত দশশিখর-( অগ্রভাগ ) শোভিত 
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যদীয়;গঘ, দ্বন্থেইন্তুজভব-ভবাদি-ব্রতুভুজে। (২৬)॥ 

নিধাতুং মৃদ্ধণীনং বত বিদ্রধতে কাম (২৭ ) মনিশম্ 

সশিশ্যে পাদ্দোপরি (ক) নিজশিরে! ন্যস্ত নৃহরি- 

হত্বং কন্তস্য! ভূবি বদ্দতু শচ্যাঃ কবিরপি (২৮)। ১২॥ 

কদাচিশ কদাচিদসৌ চিদসৌষ্ঠবপ্রকাশিল্সেহরসসমুত্ত। (২৯) সমুস্তা্্য স্বস্থুতং 
্বাঙ্কেহশায়য়দপায়য়দণপ|কৃতগীযুষদর্পং পয়োধরঞ্জং পয়োহপশ্যচ্চ পরমপ্রমোদতঃ | ১৩। 

(২৬) ব্র্গশিবাদিদেবাঃ) (২৭) অভিলাষম্) (ক) যন্তাঃ শচ)াঃ প।দোপরি চরণয়ো- 

রুপরিষ্টাৎ; (২৮ ) বিানপি। ১২॥ 

(২৯) চিন্ৃ-জ্ঞানং তশ্)। অসৌষ্টবং প্রঙ্কাশয়িতৃং শীলং যশ তেন প্সেহরসেন সমুত্ত/* আদ।, 

উন্দী প্লেনে ধাতু নিষ্টাতক!রশ্ত নাদেশ-বিকল্পঃ। ১৩।॥ 

মুকুটের ছ্ার। চন্দ্র যেরূপ শোভা পায়, অগ্রভাগে নখরার্জিশোভিত স্বকোমল অঙ্গুলীযুক্ত 

শচীদেবীর পদাগ্রযুগলের দ্বারা তাহার বদনটিও সেইরূপ শোভা পাইতেছিল। ১১। 

ব্রহ্ম! মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ যাহার চরণযুগলে মস্তক ধারণ (স্থাপন ) করিতে 

সর্ববদ! কামন। করিয়। থাকেন, সেই শরহরি ( পুরুষোন্তম ) ধাহার চরণোপরি নিজ মস্তক 

রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, এ সংসারে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন ধিনি কৰি (পণ্ডিত) 

হইলেও সেই শচীদেবীর মহিম। বলিতে পারেন ? ১২। 

যাহ! শ্বভাবতঃ জ্ঞানকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইতে দেয় না, এমন স্নেহরসে 
আদ্র হইয়া শচীদেবী কখনও কখনও নিজ পুন্রটিকে তুলিয়া অস্কে শয়ন করাইয়া 
অম্ৃতদর্পহারী সুমধুর স্তন্ততুগ্ধ পান করাইতেন এবং পরম আনন্দ ভরে তাহাকে দর্শন 

করিতেন । ১৩। 



১১২ জীজীগৌব।ঈ-চল্পুঃ 

তদদ। তদস্কে শিতিপটুশাট্র্।- 

বৃতে প্রভুঃ পিগুরগঞ্জি-বর্ণ; (৩০ )। 
পত্তঙগপুত্রী (৩১) পয়সাং প্রবাহে 

যানং বিধেহংস ইব ব্যরাজও € ৩২ )॥ ১৪ ॥ 
স্তন্য-প্রপাণবসরে অ্তন(ধ- 

স্তস্যাঃ প্রভো বে দদৃশুমু খেন্দুম্। 
সংসম্মরস্তে খলু পান-কলেহ- 

মৃতস্য চক্ং কলস দণস্থম (৩৩)॥। ১৫ ॥ 

দৃষ্ট | সুতা স্যশশিনং স্তনহেমভ্ভুভৃ- 
চ্ছ জেণ চেও অ্রতমহে। ব্লং পয়ো হস্য।12। 
তও স্ু্বে যমদধিকং নয়নেন চক্র 
কান্তেন তন্তবতু নাত্যুচিতং কথং ব(? (৩৪) ॥১৬।॥ 

(৩০) হরিঙালপিন্দিঙকান্তিঃ প্রধুঃ আগোৌরাঙগো বিরাদতে শ্মেতাথঃ | পিঞরঃ পীতকং 
তালমালঞ্চ হরিতালকে' ইত/মরঃ) (৩১) শ্রীষমুন। ; (৩১) বিধি-যানত্তবেনে হংসম্ত পীতত্ব, 
তদ্বাহনান।ং ম্বর্ণময়পন্গত্ব(ংৎ। ১৪ ॥ 

(৩৩) কলগদমুতশ্) ঘটাদধংস্থং চন্দ্ং সংসর সম্যক স্মৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। অত্র সদৃশান্বভবা- 

ওৎসদৃশব স্বস্তরন্মরণ।ৎ ম্মরণাপক্কারঃ॥ গুণোইাভসংযোগাগ্চে।রিতি কিত্যপি লিটি গুণঃ। ১৫ ॥ 

(৩৪) অস্ত!ঃ শচীদেব্য নু তশ্ মুখচন্দ্রং বিলোক] শ্থিতায়া ইতি স্থিতিক্রিয়াধযাহ। রেণৈক- 

কর্তৃকত্বাৎ ক্রাচ্রত্যয়ঃ। শুনরূপশনুমেক্শৃঙ্গেপি ষগ্যেবং বছলং প$ঃ ক্ষপিতং, তহি নয়নেনৈব 

চন্দ্রকান্তেন মাঁণভেদেন যদধিকং ৩২পয়ঃ শবে, কথংবা তদতু/ুচিতং ন ভবসুপিত্বতু;চিতমেবেত্যন্বঃঃ। 

অত্র সমত্ত-বন্তবিষয়রূপকালঙ্কার2, তেন চ মুখেশো£ কঠোরগিপিশ্গদ্রাবকত্তে কিমুত স্বতঃআবি- 

মণিশিলাদ্রাবকত্বমত্যর্থাপ তিধ্বনিরূহাঃ | ১৬ ॥ 
খা লাগ 

শ্য!মবর্ণ যমুনার জলগ্রবাহে ব্রহ্মার বাহন স্বর্ণপক্ষ হংস যেমন শোভা পায়, 

শচীদেবীর কৃষ্ণবর্ণ পট্রশাটির দ্বারা আবৃশ অঙ্কে হর্তাল-শিন্দাকারি-কান্তিবিশিষ্ট প্রভৃও 
তখন সেইরূপ শোভ। পাইতেন || ১৪ | 

স্তম্তপান সময়ে ধাহারা তাহার স্তনের নিন প্রভুর মুখচন্দ্র দর্শন করিয়াছিলন, 
তাহারা তথন অমৃতপানকালে কলসের অধঃস্থি চন্দ্রকে-স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ 

পুত্রের মুখশশী দর্শন করিয়। শচীদেবীর স্তনরূপ ন্বর্ণাছলের ( স্ুমেরুর ) শৃঙ্গ যদি 
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০যাহভোজয়ৎ খলু সুধাং সুরবর্গমেৰ 

ভূৃত্যং স্বয়ন্ত বুভূজে ন হি তুচ্ছবুদ্ধ্য।। 

সোহপি স্বয়ং যদপিবৎ পরমানুরক্ত- 

স্তম্মিন্ শচীস্তনরসেহস্তি গুণে। নু কোহপি ॥ ১৭ ॥ 

কদাঁচি€ শ্বপয়োধরে ধরে (৩৫) স্থবর্ণন্য ম্বর্ণলতিকেব সৃতো। জনগ্যাঙনন্তালে।কিও- 
প্লেহিকয়। (৩৬) কয়াচিও কৌতুক-পরীপাট্যা রোপয়ামাসে ॥ ১৮ 

তম্য তদ। পদযুগলং, পয়োধরোপরি বো শচ্যাঃ। 
হৈম-সদাশিবলিজো পরি, রক্তোৎপলযুগলং যথ| বিকচম্ ॥ ১৯।॥ 

(৩৫) পর্বতে; (৩৬) ন অন্তত আলোকিত; মেহো যস্ত/ত্তিয়! ॥ ১৮ 
পিপিপি ০ পা শিপ পিপি পাশপাশি 

প্রচুর পয়ঃ (দুগ্ধ ) ক্ষরণ করিয়া থাকে, তবে তাহার শয়নরূপ চন্দ্রকান্তমণি যে তদপেক্ষা 
অধিক পয়ঃ ( আনন্দাশ্র, ) ক্ষরণ করিবে তাহা কেন উচিত হইবে না অর্থাশড সমুচিত 

বটে ॥ ১৬ 

যিনি পু্বেব নিজভূত্যস্থানীয় দেবতাগণকেই ম্ধা ভোজন করাইয়াছিলেন, কিন্তু 

নিজে তুচ্ছবুদ্ধিতে তাহ। ভোগ করেন নাই, তিনিও স্বয়ং পরম অনুরাগভরে যাহা পান 
করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় শচীদেবীর সেই স্তনরসে যথার্থ ই কোনও এক অনির্ববচনীয় 

গুণ আছে | ১৭ 

বাহার সহ একমাত্র তীহাত্তে ব্যতীত অন্থাত্র দৃষ্ট হয় না, এবংবিধ জননী শচীদেবী 

একদা কোনও এক অপূর্ব কৌতুকরীতিক্রমে স্থবর্ণ শৈলসদৃশ নিজ স্তনের উপর স্বর্ণ 

লগতিকাতুলয নিজ পুত্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন | ১৮ 

্বর্ণশিবলিঙ্গের উপর প্রস্ফ,টিত রক্তোৎপলযুগল যেমন শোভা পায়, শচীর স্তনের 
উপর তাহার চরণযুগল তখন সেইরূপ শোভ। পাইতেছিল ॥ ১৯ 

৭৫ 



১১৪ শ্ীশীগৌরাজ-৮*প: 

নটন্মসৌ ম।তৃকুচোপরি 'প্রভু- 
ররাজ বাছু পরিচালয়ন্ুঃ | « 

প্রকম্পিত! চঞ্চল-পল্পবানিলৈঃ 
ভুমেরুশূজে লতিকেব কানকী ॥ ২০ ॥ ই 
যদ্র। যদে।স্বানশয়! শচী কুচ- 
দ্বযান্তরে শায়য়তি স্ম ভং স্ুভম.। 
তদ। তদ। স্বর্ণ গিরিদ্বয়াস্তরে 

বো তনুস্তস্য নদীব কানকী ॥ ২১।॥ 

অসকৃণ স কৃঙসবেদিত। বিদিতাবিষ্ভো (৩৭) হপি জাতু (৩৮) জাতুধান-পীড়িতপ্রাকৃত- 

বালক ইবাধীরতামাদদদরোদীদদরোদীিত-দস্তময়-শিনাদে| (৬৭) নাদোহহাসী- (৪০) দহাসী 
দয়াময়ঃ। ৬৩স্তহ্য মা৩। মা তাত ভ্রুন্দেতি মুহুরুক্ত।পি সান্ত্রযিতুমশক্তেদমুবাচ ॥ ২২ 

(৩৭) অসকৃদরে।দ(দিত)নয়ঃ বিশেষেণ দিতা খণ্ডিতা অবিগ্যা ষেন সঃ। (৩৮) কদাচিৎ) 

(৩৯) অদরমনীষৎ্ যপ। ৬বতি তথ| উদীপিতো দশ্ঘময়ো নিনাদে। যেন সঃ। (৪০) অদো 

রোদনং ন অহাশীৎ অঠ্যজৎ। অহালী হসরহিতঃ ॥ ২২ 

পবন দ্বারা কম্পিতা চঞ্চলপল্লবিশিষ্ট। স্বর্ণলতিকা স্তমেরুশূঙ্গে যেরূপ বিরাজ করে, 
সেইরূপ জনশীর স্তনের উপর প্রা বাছথয় পুনঃ পুনঃ চালিত করিয়! নৃত্য করিতে 

করিতে শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ২০ 

যেযেসময়ে শটদেখা উণ্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিয়া স্তনদ্বয়ের মধ্যে 

পুত্রকে শয়ন করাইতেন, সেই সেই সময়ে তাহার ( প্রভুর ) তনুখানি দুইটি স্বর্ণপর্ববতের 
মধ্যবর্তিণী স্থবর্ণসলিল। নদীর ন্যায় বিরাজ করিত ॥ ২১ 

দয়াময় প্রভূ সর্ববঞ্জ্জ এবং বিশেষরূপে অবিষ্ভাথগুনকারী হইলেও কখনও রাক্ষস- 

পীড়িত প্রাকৃত বালকের ন্যায় হাশ্যারহিত ( অপ্রফুল্প ) ও অধীর হইয়। অতি উচ্চ দস্তময় 

* পাঠান্তরম্-_নটস্ত্যসৌ মাতৃকুচোপরি এভো ররাজ বাহ্ কিরতী মুঝ্ম্তনুঃ | 
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তাত ত্বমসি পিতা মে, নিজকুল-কুমুদ্দৌষধীশে।ইসি 
কল্মাৎ ত্রন্দসি বাঢ়ং, হরি হরি দুবিধিরয়ং কো মে ॥ ২৩॥ 

ইতি যাবদবদন্মিশ্রজায়!হজায়ামি-্রন্দণপাড়িতে- (১) ডিতেয়্তাশূম্রাগতয়া 
(৪২) গতয়। তয়। গিরা শ্রতিবিলমনাবিলমনা (৪৩) ছুঃখেণ সন্ররন্দনং তাবদজহাদঞহারি- 
নামাভাস-শ্রবণেন (8৪) ॥ ২৪ 

ততস্তম্থ ক্রন্দন-বিরামে রামেডা। তন্মাতাহবাপদপদবিষয়মানন্দং যদা, তদৈব চ 
দৈবচক্রাগম্যচরিতশ্চক্রন্দ পুনস্তননন্দনঃ ॥ ২৫ 

সা চ তদেৰপঞ্যমাপগ্ভমাণায়াং তঙ্ত্রন্দনরূপায়াং মনত্োপকারকং বালকন্দমিব 

কানন-কৃশানুকৃতরেশে পপাঠ পুনঃ ॥ ২৬ 

(৪১) অজস্ত ভগবতঃ আয়ামি দীর্ঘং যৎ ক্রন্দনং তেন পীড়িতা, (৪২) জীড়িতঃ স্তততঃ 

ইয়ত্তাশৃন্টো রাগো ষন্তাঃ তত্য়া। (৮৩) ছুঃখেন অনাবিলং মনে! যস্ত সঃ) (৪8৪) অজহ্য 

শ্বস্ত হারি মনোহরং যন্নীম তস্তাভাসন্ত হপ্রিহরীত)স্ত খেদবচনম্ত অবণেন ॥ ২৪ 

শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে বারংখার রোপন কারতেন। কিছুতেই তিনি সে রোদন 
ত্যাগ করিতেন ন। | 

অনন্তর তাহার জননী “বস! কী।দও না” এইরূপ পুনঃ পুনঃ বঝলিয়াও যখন 
তাহাকে সান্তুন। দিতে পারিতেন না) তখন এই কথা বলিতেন ॥ ২২ 

বস! বাপ আমার! নিজবংশরূপকুমুদের ( প্রকাশ খিষয়ে ) তুমি চন্দ্রন্বরূপ। 
এত কীদিতেছ কেন? হরি হরি! আমার ক ঢরপৃষ্ট! ॥২৩ 

অসীম অনুরাগহেতু সর্ববপ্রশংসিত মশ্রপত়ী। ভগবানের বহ্ৃক্ষণব্যাপি ক্রন্দন 

ধ্বনিতে ব্যথিত হইয়া যখন এ কথা বলিলেন, তখন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট “হরি হরি” এই 
থেদসুচক বাক্যে নিজের মনোহর নামের আভাসমাত্র শ্রবণে প্রসন্নচিত্ত হইয়া ততক্ষণ!ৎ 

তিনি দুঃখহেতুক ক্রন্দন পরিশ্যাগ করিলেন ॥ ২৪ 

অঙুঃপর প্রভুর ক্রন্দন থামিলে রমণীগণের স্তবযোগ্য। শচীমাতা যখন অনির্ববচনীয় 
আনন্দ লাভ করিলেন, তখনই আবার তীহার পুত্রটি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যেহেতু 

প্রভুর চরিত্র দেবগণেরও অগোচর ॥ ২৫ 
দাবাগ্লিজনিত পীড়ায় নবীন মেঘ ঘেমন উপকারী) সেইরূপ পুত্রের ক্রন্দনরূপ অসীম 



১১৬ জীতীগৌরাজ-চষ্পঃ 

তদা চ পদ্চস্ পাঁদওয়পাঠপর্য্ন্তং চত্রন্দ তনন্দনন্তুতো হরি হবীত্যক্ষরচতুষ্টয়ে 
পঠিতে তৃষ্টীং বড়ীবেতি হরিধ্বশিনৈধ ক্রন্দনং তাজত্যয়মিতি নিশ্চিত্য হরিং বদ হরিং 

বদেতি মুক্ুজগাদ) ততোহসৌ পরমানন্দমবাপ ॥ ২৭ 

তদ্দিনাবধি যদ। যদ] গ্রভুঃ 

ক্রন্দণ্ি স্য কলয় (8৫) মজা হবয়ম্। 
নুস্বরেণ ননিত। হরিং বদে- 

ত্যুচ্চকৈ ভগুরলং ভদ1 তদ্দা॥ ২৮ ॥ 

অহ! প্রভে। বৈর্ঝিবধর্ম শিক্ষণ । 
সমাগ্রহে। নিজ্ভজনৈ নিলোক্যতাম্। 
যদ্দেষ বালোছুপি বঙদমপ্প স্বয়ং 

স্বলামগানং গ্রকটত্বমানয়ত ॥ ২৯।॥ 

(৪৫) কণয়ন্ শ্রোতুম্॥ ২৮ 

বিপদে পুর্বেবাক্ত পদ্চাটিকে উপকারক মনে করিয়া তিনি পুনরায় তাহাই পাঠ করিতে 

লাগিলেন ॥ ২৬ 

তখন পদ্ভের তিন চরণ পাঠ করা পধ্যস্ত তীহার পুত্র রোদন করিয়াছিলেন। 

অতঃপর “হরি হরি” এই চারিটি অন্ন পাঠ করা মাত্র তিনি নীরব হইলেন। তাহা 

দেখিয়া “হরিধ্বনি শুণিলেই পুত্র ক্রন্দন পরিত্যাগ করে” এইবরূপ নিশ্চয় করতঃ 

শ্চীদেবী পুনঃ পুনঃ “হরিঝোল হরিবোল” বলিয়াছিলেন। তাহ শুনিয়া গ্রভূ পরম 

আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ 

সেইদিন হইতে যখনই প্রভূ নিজনাম শ্রবণ করিবার জন্য রোদন করিতেন, তখনই 
বনিতাগণ স্ম্বরে “হরিবোল” এই কথা উচ্চৈ:স্বরে অতিশয় গান করিতেন ॥ ২৮ 

অহে। প্রভূর বৈষ্ণব ধণ্্ন শিক্ষা! দিবার জম্যক আগ্রহ বিজ্ঞব্যক্তিগণ অবলোকন 
করুন। যেহেতু ইনি বাল্যকালেও স্বয়ং রে'দন করিতে করিতে ও নিজনামগান প্রকাশ 

করিয়াছিলেন | ২৯ 
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অথ নাঁমকরণন্ রসময়ে সময়ে সমুদিতে মুদিতেন মনসা মি নীলা ম্বর-চক্রবর্তিন- 

মাহুয় জাতবেদসং (৪৬) বেদসঙগীতবিধানতো। নতোত্তমাজতয়া সাঙগওয়া (৪৭) সাদরমভ)6য 

তারকাংশসৃচিতং সুচিতং (৪৮) মোহন ইতি নাম বিধায় সর্বজনবেঘ্ধং নাম কিংস্যাদিতি 

বিচারয়ামাসে (৪৯) রয়ামাঁসেদং তদ1 নীলাম্বরঃ ॥ ৩০ 

পিতন্তে পুজসে0োদভবসময়-সা দৃগুণ্য-কলন।- 

ল্ময়] জ্ঞ।তং বিশ্বং সকলমিদমাপোক্ষ্যতি সদ। 

তথ। ধর্তা! পাপ।্ৃধি-পতিভমেতত্তদুচিতং 

ভবেম্সাম খ্যাতং জগতি ননু বিশ্বস্তর ইতি ॥ ৩১। 

কব্ংবর্ণতয়1 কৃষ্ণ-নামা নন্দন্থুতে। যথ]। 

গৌরবর্ণভয়। গৌরনামাপি জ্য।দয়ং তথা ॥ ৩২ ॥ 

(৪৬) অগ্রিম, (8৭) সাঙ্গতয়া ধিশেষণে তৃতীয়া, বিশেষণ্ধশভ্যচ্চযেতি ক্রিয়ায়।ঃ 

(৪৮) অতাচিতং, (৪৯) ঈরয়াম!স কথয়াম।স ॥ ৩৯ 

অনন্তর নামকরণের সুখময় সময় উপস্থিত হইলে মিশ্রবর সানন্দমনে নীলাম্বর 
চক্রবর্তীকে ডাকাইয়া বেদগান বিধানে (সামবেদবিধানে ) নতমস্তকে সাদরে ( ভক্তিভরে) 
পূর্ণরূপে অগ্নির অর্চণা করিলেন এবং প্রভূর জন্মনক্ষজাংশসুচিত “মোছণ” এই উপযুক্ত 
নাম রাখিয়! “সর্ববজনবেছ্ধ নাম কি হইতে পাপে" মিশ্র যখন এইরূপ বিচার করিতে, 
ছিলেন, তখন নীলান্বর এই কথা বলিলেন ॥ ৩০ 

বাপ! তোমার পুত্রের জন্মসময়ের সদ্গুণ দেখিয়া আমি জানিয়াছি তোমার 
এই পুত্র সর্ববদ1 সমস্তবিশ্বকে পোষণ করিবে এবং পাপসাগরে পতিত এই বিশ্বকে ধারণ 
অর্থাৎ উদ্ধার করিবে; অতএব জগতে ইহার “বিশ্বস্তর” এই সমুচিত নামটি খ্যাত 
হইবে ॥ ৩১ 

কৃষ্ণবর্ণ হেতু নন্দনন্দনের যেরূপ কৃ নাম হইয়াছে, সেইরূপ গৌরবর্ণছেতু 
ইহার গৌরনামটিও খ্যাত হইবে ॥ ৩২ 
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এবং নামাহুয়মহ্য়ব্রগসমানম!নন্দজনকং ন কংজনমরপ্রয়দরঞীয়দখিলমাধিমাধিক্যেন 
(৫*) যন্য চ নিশমনতঃ শমনত2 জধ্বসং নশ্যতি, নশ্যতি (৫১) কিংবা দুরিতং যৎকীর্তনং 
ভবভবভয়ঞ্চ খণ্ডয়তি, মগ্ুয়তি মধুরেণ।বিধুরেণ।- (৫২) বিজ্ঞমপি জনং প্রেমরতেন ॥ ৩৩ 

তদদানীং তদ্দত্ব! কতিচন জনা লোচনপুটা- 
স্যালং লোত্রৈঃ পুর্ণান্চদধত পরানন্দবিভবা। 
তন্নুং কেচিন্ন, তাত্বনুকুহ-কদম্ছাতিরুচিরাং 
সমুভ্ৎ স্বেদাস্তঃকানগণচিতং কেচন বপুঃ॥ ৩৪ ॥ 

এবমানন্দেন কিয়ণ্সু যৎস্ত্র (৫৩) দিনেষু কদাচিদুদবসিতে সিতে শয়নে শয়নে- 

নিজ্যমানে (৫8) নিদ্রিতং স্থতং শায়য়িতাপয়িত্বা কবাটং বাটং (৫৫) ছারশ্য নিরুধ্য 

মন্দিরোচিতে রোচিতে পুজ্রহিতয়৷ (৫৬) ততয়া মুদা কম্মান্তরে গ্ুসন্ত। বভৃব 

মিশ্রপুরন্দরপত্বী ।| ৩৫ 

(৫০) আখলমাধং মনোবথাম্ আ!ধকে)ন অরং গং জয়ৎ। (৫১) খগুয়তি, 
(৫২) অবিধুরেণ অবিকলেন ॥ ৩৩ 

(৫৩) গচ্ছৎসুঃ। (৫৪ ) শয়েন হস্তেন নেনিজ)মানে পুনঃ পুনঃ শোধ)মানে। (৫৫) পস্থানম্, 
(৫৬) পুভ্রস্ত হিততয়। রোচিতে প্রকাশমানে দ্ধাবর্তনাদেো ॥ ৩: 

এইরূপে ভূর অথয়ব্রলাতুণ্য আনন্দজনক নামছ্বয় অবিলম্বে সমস্ত মনোব্যথ! 
অত্যধিক শাবে জয় (নাশ) কারয়া কোন্ ব্যাঞ্তকে না আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন 

অর্থাৎ সকলকেই আনন্দিত কারয়াছিলেন । যে শামদ্ধয় শ্রবণে শমনভয় নাশ হয়, 

তাহাতে এমন কোন পাপ আছে যাহ। খণ্ড হয় না? অর্থাৎ সর্ব প্রকার পাপই 

খগ্ডিত হইয়। থাকে, যে নামঘ্ধয় কন করিলে সংসারে জন্মভয় নিবারিত হয় এবং নিতান্ত 

অজ্ঞ ব্যক্তিও সম্পূর্ণ হ্বমধুর প্রেমরত্তে ভূষিত হইয়া থাকে ॥ ৩৩ 

তখন প্রভুর এ নাম ছুইটি শুশিয়! পরম আনন্দ হেতু কয়েকজনের নয়ন 
আনন্দাশ্রুতে অত্যন্ত পুর্ণ হইয়াছিল, কাহারও কাহারও শরীরে অতি সুন্দর পুলকাবলী 
প্রকাশ পাইয়াছিল এবং কাহারও কাহারও সর্ববাজ ঘন্মজলবিন্দুসমূুহে ব্যাপ্ত 

হইয়াছিল ॥ ৩৪ 
এই প্রকার আনন্দে কিছুদিন গত হইলে একদ। মিশ্রপুরন্দরপত্বী গুহমধ্যে 

নিজ হস্তে শয্যা পরিক্কৃত করিয়। সেই শুভ্র শয্যায় শিদ্রিত পুত্রকে শয়ন করাইয়। কপাট 
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তদাশ্চ্য/চর্য্যাবলোকশয়া মাতরমাতরলিতীৰর্তমনা (৫৭) মনাখলং প্রকাশ্য 

তল্লতোহললতো নন্দে (৫৮) রুখায় গৃহশ্থিতং দ্রব্যং নানাপ্রকারং প্রকারং প্রকারং (ক) 

ভাগান্তবরোপ্য স্থাপয়িত্ব! পুর্বববচ্ছয়নেহশয়িষ্ট বিশ্বস্তরঃ ॥ ৩৬ 

মিশ্রভাধ্যা শুভার্য্যাশুড (৫৯) নির্বাহ গৃহব্যাপারমপার-ম হোণ্কগাকুলা কুলায়মিব 

পক্ষিণ৷ পুত্রেক্ষণায় গৃহং প্রবিবেশ। প্রবিশ্য চ সর্ববাণি দ্রব্যাণি যতন্ততোহস্ততো" 

পলক্ষিতানি ক্ষিতানি (৬০) চ কানিচিদ বিলোক্য জাতচিত্রা-চিত্রায়িতা পরিজনানাহুয় 

প্রোবাচ ॥ ৩৭ 

(৫৭) লমক্ চঞ্চলিতীকর্ত,কাম:, (৫৮) আনন্দাৎ, (ক) বিক্ষিপ্য বিক্ষিপ্য। 

(৫৯) শুভ আধ্যা অশ্েষ্ঠা, (৬০) যতত্ততঃ ক্ষিপ্ততয়। উপলক্ষিতানি ক্ষিতানি নাশিতানি 

 পপিস্পীপ্ি 

চ॥ ৩৭ ॥ 

বন্ধ করিলেন এবং ঘ|রপথ. রুদ্ধ করিয়া পুত্রের হিতকর বপিয়া রুচিকর গৃহোচিত 
কণ্মান্তরে আনন্দে নিযুক্ত হইলেন ॥ ৩৫ 

তখন বিশ্বস্তর জননীকে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করাইয়। চঞ্চল করিবার 

ইচ্ছায় ঈষণ্ড বলপ্রকণাশপুর্ববক পরম আনন্দভরে শয্য। হইতে উঠিলেন এবং গৃহস্থিত নানা- 

প্রকার দ্রব্য সকল ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়। ও ভাগ সকল অধোমুধে স্থাপন করিয়া 

পূর্ববব শয্যায় গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ৩৬ 

পরমমঞ্জলময়ী আধ্য। মিশ্রপত্রী শচ'দেবী সত্বর গৃহকম্ম সম্পন্ন করিরা বিহজনী 
যেমন নিজ শাবক দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত উত্কনিত হইয়] কুলায়ে প্রবেশ করে, সেইরূপ 
অত্যধিক উত্কণ্টায় আকুল হইয়া পুত্রকে দর্শন করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। 

প্রবেশ করিয়৷ দেখিতে পাইলেন সমস্ত দ্রব্য গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও কতকগুলি 
ভগ্ন হইয়। পড়িয়া আছে। ত্দর্শনে তিনি বিস্মিত হইয়। কিছুকাল চিত্রপুত্তলিকার 

যায় স্থির হইয়! রহিলেন, পরে পরিজনদিগকে ডাকিয়। বলিলেন ॥ ৩৭ 
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চিত্রং পশ্যত হে সমুখিতিবিধো শক্তে। ন মে বালক- 

শচাতুর্মানিক এক এব শয়িতে! গেহেহত্র নান্যে। জনঃ। 

দ্বারস্যাপি ময়। নিরোধকরণা।ম্নন্যাগতি; (৬১) সন্ভবে- 

তু দ্রব্যাণি তস্ততঃ ক্ষিতিতলে ক্ষিগানি কেনাহহ ॥ ৩৮ ॥ 

তদেতন্মিশ্রভাধ্যয়াম্যয়া গদিতমবগত্য প্রামাণিক্যো মাণিক্যোপমাঃ পুরস্সীষু কাশ্চন 

প্রোিরে চিরেণাম্মাভিরনুভৃতং ভুতং কিমপি সাহসেনাননং (ক) শুনং শিশুমেনমপহত্ং 

প্রবিবেশেদং সদণং জধনগ্তামরাশীবচস। (৬২) রক্ষিতন্দ্বেনং নেতুমপারয়তাহ্যতাত্মন। তেন 

তেন ইদং দৌরাও্যম ॥ ৩৯ 

(৬১) ন অন্স্ত আগতিঃ ॥ ৩৮ 

(ক) সাহসেন অনুনং পুর্ণ, অসংযত5ত্তেন ॥ ৩৭ 

(৬২) সস্তে ষে অনন্তামর।| ভূম্থর।স্তেষামা শীর্ববদেন, 

ওগো! তোমরা অদ্ভুত ব্যাপার দন কর; আমার চার মাসের বালক, 

এখনও ইহার উঠিবার শক্তি হয় নাই । এ ঘরে সে একলাই শুইয়া আছে, এখানে আর 

কেহ নাই। আমি বার বন্ধ করিয়া রাখায় এ ঘরে অশ্তের আগমনও সম্ভব নহে । অতএব 

হায় হায়! কে জিনিষগুলি মাটিতে হওস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়াছে ?॥ ৩৮ 

মাননীয় মিশ্রপত্বীর বাক্য অবগত হইয়া পুগ্পলনাগণের মধ্যে মাণিক্যশ্বরূপ 

( প্রধান। ) কতিপয় প্রবীণ রমণী বলিলেন,_“আমরা বভুক্ষণ অনুভব করিয়াছি, নিশ্চয়ই 

কোন একটি সাহসী অপদেবতা তোমার এই শিশুকে অপহরণ করিবার জন্য এই গৃহে 

প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সভ্ভন বান্ধণগণের আশীর্ববাদে রক্ষিত বলিয়া ইহাকে 

লইতে পারে নাই। তাই অসংযতচিত্তে অর্থাৎ ক্রোধে সেই অপদেবতা৷ এই দৌরাত্ম্য 
করিয়াছে ॥ ৩৯ 
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ন জানীমহে পুনরপি কিমায়াতি মায়াতিরোহিতং তদেব বা দেববাটচর- কে) 

মন্থদেব বা, ততঃ শ্রীমদ্ভাগবতীয়েনাদ্বিতীয়েনাদিষ্টেন সন্ভী (৬৩) রক্ষাবিধানেনাবনী- 

য়োহয়ং শিশু ॥ ৪০ 

এবং নিগণ্ধ্য ধরণীস্ুর-যোষিতস্তাঃ 

শুদ্ধ। খথাবিধি কৃতাচমনাদ্িকৃত্যাঃ। 

রক্ষাং সমস্তভুবনা ন্যবতো পি চত্রুঃ 

স্বেহো৷ ছি নৈশ্যমপি সঙ (৬৪) স্ফরিতুং দর্দাতি ॥ ৪১ 
অব্যাদজে।হঙিঘ, (৬৫) মণিমাংস্তব জান্বথে।রূ 

যজ্ঞোইচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ 
হও কেশব স্দুর ঈশ ইনন্ত কর্ণং 
বিষুওভু জং মুখমুরুত্রম ঈশ্বরঃ কম্ (৬৬) ॥ ৪২ 

(ক) আকাশচরম্ (৬৩) অথিষ্টেন স্িঃ সতাং পম্মতেন ।। ৪০ 

(৬৪) সাধু যথ|স্ভথা ॥ 9১ ॥। 

(৬৫) অজ্বণী জাতাবেকবচনম্। (৬৬) শিরঃ |8২ 

মায়াবী সেই ভূতটিই (অপদেবতা) অথবা আকাশগামী অন্ত কোন ভূত 
পুনরায় আসিবে কিনা জানিনা। সুতরাং সাধুগণের সম্মত শ্রীমদ্ভাগবতের অদ্বিতীয় 
রক্ষ।বিধানমন্ত্রের দ্বারা! এই শিশুকে রক্ষা করা কর্তব্য ॥ ৪০ 

এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্গণ-পত্রীগণ শুদ্ধ হইয়া ষথাবিধি আঠমনাদি 
কাধ্য করিয়া প্রভূ সমস্ত ভূবনের রক্ষাকর্তী হইলেও ্রাহার রক্ষার বিধান 
করিয়াছিলেন । কেননা সেহ কখনও এশ্খরধ্যকে সম্যক্ স্ফত্তি পাইতে দেয় না॥ ৪১ 

যথা--অজ নামক ভগবান তোমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন, অণিমান তোমার জানু, 
যক্ঞ-ভগবান তোমার উরদ্য়। অচ্যুত তোমার কটিতট, হয়গ্রীব তোমার জঠর, 
কেশব তোমার হৃদয় রক্ষা করুন। হীশ তোমার বক্ষ, ইন (সূর্য্যরূপী হরি ) তোমার 

ডি 



১২২ জগৌরাজ-»ষ্পুঃ 

চক্র্যগ্রতঃ সহগদ্দে। হরিরম্ পশ্চাৎ 

ত্বুপার্খ য়োধ নুরসী (৬৭) মধুছ।হজনম্চ। 

কোণেষু শঙ্খ উরুগ।য় উপযুপেক্দ্র- 

স্তাক্ষ7; (৬৮) ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষ; সমন্তাৎ ॥ ৪৩ 

ইন্জিয়াণি হষীকেশ? প্রাণাম্নারায়ণো&বতু। 
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিন্তং মনে! যোগেশ্বরে।হৰতু ॥ 8৪ ॥ 

পৃঝিঃগর্ভস্থ তে বুদ্ধিমাত্মানং (৬৯) ভগবান্ পরঃ। 

ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দ? শয়ানং পাতু মাধব ॥ ৪৫ ॥ 

শপ পা কাজা | পিট লি পা সপ আশিক স্টল সনি ১১১১ 

(৬৭) ধনুরশী ধনুদ্ধরো মধুহ! অনসিধরোহজনঃ । ড৮) তাক্ষ); গকড়ারঢ উপেন্ত্রঃ || ৪৩ 

(৬৯) অহঙ্কারম্ ॥ ৪৫ 

শপ স্পিসপীিপিশীন পশীত পা ৮ পাশ সপোন পলা সপ শপ শা শি ০ পিস পপ জপ স্পা 

ক, বিষুট তোমার বাছত্ধয়, উরুক্রম তোমার মুখ এবং ঈশ্বর তোমার মন্তক 

রক্ষা! করুন ॥ ৪২ 

চক্রধারী হরি ঠেমার অগ্রে, গদাধারী হরি তোমার পশ্চান্তাগে, ধনুর্ধারী 

মধুদৈত্যঘাতী এবং অসিধর অজন তোমার পার্খ্যয়ে, অবস্থান করুন। শঙ্বধর 

উরুগায় তোমার সকল কোণে, উপেন্দ্র তোমার উপরিভাগে, গরুড়বাহন হরি তোমার 

অধোভাগে এবং হলধারা পুরুষ তোমার সর্ববদিকে বর্তমান থাকুন ॥ ৪৩ 

হৃযীকেশ তোমার ইন্দ্রিয়গণকে, নারায়ণ তোমার প্রাণসমূহকে রক্ষা করুন। 

শ্বেতদ্বীপপতি তোমার চিত্ত এবং যোগেশ্বর তোমার মনকে রক্ষ। করুন ॥ ৪8 

পৃষ্চিগর্ভ তোমার বুদ্ধি এবং পরমেশ্বর ভগবান, তোমার অহঙ্কারকে রক্ষা করুন। 

ক্রীড়াকালে গোবিন্দ এবং শয়নকালে মাধব তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ৪৫ 



পঞ্চম আশ্বাদঃ ১২৩ 

ব্রজন্তমব্যাদ্ বৈকুণ্ঠ আসীন ত্বাং শ্রিয়ঃ পতি । 

ভূঙ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্ববগ্রহ-ভয়ঙ্করঃ | ৪৬।। 

ভাকিন্যে যাতুধান্যশ্চ কুম্ব।গ যেহর্ভকগ্রহাঃ। 

ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ বক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ ॥ ৪৭ ॥ 

কোটরা৷ রেবতী জ্যেষ্ঠ। পুতন। মাতৃকাদয়ত। 
উন্মাদ যে হাপল্মারা দেহপ্রাণেজ্দিয়দ্রুহঃ ॥ ৪৮ ॥ 

স্বপনদৃষ্টা মহোণ্পাতা বৃদ্ধবালগ্রহাশ্চ যে। 

সর্বের্ধ নশ্যন্ত তে বিষ্চো৷ নমগ্রহণভীরব॥॥ ৪৯ ॥ ইতি 

এবং শ্বশ্তৈব নানাবিধয়াহভিধয়াহভিতো রক্ষাং তন্বতীনাং (৭০) ধিয়ং বাচামালিমালিহা 

তাঞ্চ মহাপুরাণতাখ্যাতিভাগবতংসং (৭১) ভাগবতং সংবুধ্য কদন্বকোৌরক-সমান" 

কলেবরো (৭২) বরোদবিন্দুব্যাগুবিলোচনে বর্তব বিশ্বস্তুরঃ ॥ ৫০ 
পি সপ ৮ পপ, পল রি পা রা পপ আপ রী আর ৮ পর ৭৪৪, ৯৪ 

(৭০) গ্রীণয়স্তীন।ং, (৭১) মহাপুরণত।খ]াতিং ভজত।|ং ব্রহ্গপুরাণাদানামবততংসং শ্রেষ্ঠং) 

(৭২) উত্তমঃ কদম্বকে।রকঃ তেন লমানঃ কলেবরো! যন্ত ॥| ৫৭ 

গমনে বৈকুট এবং উপবেশণে পতি তোমাকে রক্ষা করুন। সর্বব- 

গ্রহভয়ন্কর যন্ত্রভূক্ বিষু ভোজনকালে তোমাকে রক্ষা করুণ ॥ ৪৬ 

ড1কিনীগণ, রাক্ষসীগণ, বালকদিগের বিক্রকারী যে সকল কুত্াণ্ড, ভূত-প্রেত- 

পিশাচগণ, যক্ষ-রক্ষ-বিনায়কগণ, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পুতনা, মাতৃকা প্রভৃতি, 

উন্মাদ এবং অপন্মারগণ যাহার দেহ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের দ্রোহকারী, স্বপ্রদৃষট, 

মহা উত্পাতজনক, বৃদ্ধ ও বালকদিগের যাহারা অনিষ্টকারী, তাহারা সকলে বিষুঃর 

নামগ্রহণে ভীত হইয়৷ পলায়ন করুক ॥ ৪৭-৪৮-৪৯ 

এইরূপে প্রভুর নিজেরই নানাবিধ নামের দ্বারা সর্বতোভাবে তাহার 

রক্ষাবিধানপুর্ববক বিপ্রপত্রীগণ চিত্তে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন, তখন বিশ্বস্ত 



১২৪ শ্রীতীগৌরাঙগ-চম্প 

এবং গতে পঞ্চমে মাসি মাসি (৭৩) বলতি লবতিরস্কাররহিতহিতকরে করেই- 

(৭8) হন্যহন্যমানমানমঙ্চযিতা পর্ণ স্ুপর্ববণহঃ (৭৫) পিঙংশ্চাচ্চয়িত্ব। বিভাবসৌ 

(৭৬) ভাবসৌষ্ঠবেনানুতী ভু্থা ব্রাঙ্গণান ভোক্সয়ামস গিশ্রবরঃ ॥ ৫১ 

চর্বত্ব।দি-বিশেষণৈঃ প্রথমতো ভেদং চতুর্ঘা! গতৈঃ 
ষৌড়। (৭৭) তিক্তমুখে রদৈরগণিতং তন্তদ্বিশেষৈঃ পুনঃ 

ভ্রব্যেঃ জৌরভ-সংযুতৈ রুূচিকরৈঃ (৭৮) শ্রন্ধাকতৈঃ সুম্দরৈ: 

প্রীমান মিশ্রপুরদ্দরে। দ্বিজগণান্ সংপ্রীণয়ামাস সঃ ॥ ৫২॥। 

(৭৩) মাসি চন্দ্র, (৭৭) লবঃ খণ্ডঃ তিরস্কার পরাভবং তশ্চ অখগুবলবন্ধিততিতকরে 

করে সুখগ্রদে, (৭৫) শ্ন্দরং পর্বশ্থথং যেন্যশ্থ।ন্ দেবান, (৭৬) অগ্রৌ ক্তিসীঠবেন ॥ ৫১ 

(৭৭) ফটগ্রকাঠৈ2, (৭৮) রসনাম্বথদৈ:, হৃন্দটৈঃ দৃষ্টিসখদৈশ্চ | ৫১ 

তাহাদের বাক্যসকল আম্বাদন (শ্রবণ) করতঃ তাহা মহাপুরাণনামে প্রসিদ্ধ 

ব্র্গ-পন্ম প্রভৃতি পুরাণ সকলের শিরোমণি শ্রীভাগবতের বাক্য জানিয়া তাহার 

কলেবর হ্বন্দর কদন্বমুকুলের স্ায় পুলকাবলীতে ভূষিত এবং নয়নযুগল স্থুচার 

আনন্দা্বিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৫০ 

এই প্রকারে পঞ্চম মাস অতীত হইলে দোঁধলবরহিত অর্থাৎ নির্দোষ ও 

মঙগলময় পৌর্ণমাসীতে সুখময় দিনে মিশ্রবর অতিশয় সমাদরে পরম স্থখদাত। 

দেবতাগণের পুজা করিলেন, পিতৃপুরুষগণের অচ্চনা করিলেন এবং একান্ত ভক্তিভরে 

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া! ব্রা্ষণগণকে ভোজন করাইলেন | ৫১ 

প্রথমতঃ চর্বব্য প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা চারিপ্রকার ভেদপ্রাপ্ত, পরে তিক্ত 

প্রভৃতি রসের দ্বারা ছয় প্রকার এবং তাহাদের (চর্বব্য ও তিক্তাদির প্রকার ) 
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এবং ব্রাঙ্ষণ-সমাজে সমাজেগিল্যয়া (৭৯) পরমাং তণ্তিং ভজতি ব্রঙ্গাজ্ঞে 

(৮০) তিশযিতাং প্রীতি, বিপ্রপ্রয়ন্ত বিশস্তরস্যাপি ভোজনশ্যামুষ্ঠঠনমেব|বশিষ্টং 

ভোজনম্য সিদ্ধমেব, তথা চ তস্থৈব পূর্ববাবতারম্য রহ্তমং বচনম্ ॥ ৫৩ 

নাহং তথান্মি বজমান-হবির্বিতানে (৮১) 

শ্চ্যোতদ্ঘত ল,তমদ্দন্ ছুতভূঙ মুখেন (৮২) 

যদ (৮৩) ব্রাহ্গণস্য মুখতশ্চরতোহুনুঘ।সং (৮৪ )। 

তুষ্টস্য ময্যবহিতৈ নিজবর্দমপপাটৈঃ ॥ ইতি ( ভ| ৩1১৬1৮ ] ৫8 

(৭৯) অতিশয়ভেোজনেন, (৮০) বেছজ্রে, ভঙতি ব্রক্মতি প্রাপ্রবতি || ৫৩ 

(৮১) যজ্ডে। (₹২) বাহ্ুরূপেণ মুখেন অদনপি, (৮৩) যদ্ যথা, (৮৪) গ্রুতিগ্রাসম্।।৫৪ 

মধ্যে আবাপ প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের অসংখ্য প্রকার ভেদযুক্ত, শরদ্ধাপূর্ববক 

প্রস্তুত, সুন্দর, স্থগন্ধযুক্ত, রসনার তৃপ্তিপ্রদ দ্রব্যসমুহের ছারা শ্রীমান্ মিশ্রপুরন্দর 

ব্রাহ্মণগণকে প্রীতিপুর্ববক ভোজন করাইয়াছিলেন ॥ ৫২ 

এইরূপে ব্রাঙ্গণগণ অত্যধিক ভোজনে পরম পরিতপ্তি এবং তজ্জন্ত বেদবিৎু 

মিশ্রবর অতিশয় গ্রীতি লাভ করিলে বিপ্রপ্রিয় বিশ্বস্তরের ভোজনের অনুষ্ঠানটিই 

কেবলমাত্র হ'বশিষ্ট ছিল, কিন্তু তাহার ভোজন সিদ্ধই হইয়াছিল। যেহেতু 
তাহারই পুর্বব-অবতারের অতি স্ন্দর বাক্য আছে ॥ ৫৩ 

আমাতে একাগ্রতারূপ নিজকণ্মফলে সন্থ্ট হইয়া বিচরণশীল ব্রা্গণের মুখে 

প্রতিগ্রাসে আমি যেমন আহার করি, যন্ডে অগ্নিমুখে যজমানপ্রাদত্ত ক্ষরণশীল- 

স্বৃতযুক্ত হবিঃ আমি ভোজন করিলেও সেরূপ আহার করি না ॥ ৫৪ 



১২৬ শ্ীতীগৌরাজ-চম্পঃ 

ততশ্চ দ্বিজগণে কৃতাজ্ঞাবিতরণে শালগ্রামশিলাপুরস্থানে (৮৫) সমুপবিশ্যাসনে 

বিধায়াচমনে মিশ্রপ্রধানে জাবধানে সি নানালঙ্কার-ভষিতগাত্রী বিশ্বস্তরজনয়িত্রী 

স্বচরণ-সন্দর্শন-পবিভ্রীকুতাশেষধরিত্রীবলয়ং সর্ববগুণালয়-ম্বতনয়ং পরিপুর্ণ-প্রণয়ং তদ্ধে 

সম্পয়ামাস || ৫৫ 

অন্কে নিবিষ্টেন সুতেন মিশ্র-স্তদ! ররাজাতিতরাং স তেন। 
হিরগ্ময়ং শৃগমিবোদয়াদ্রে-িনাবসানে শশিমগ্ডলেন ॥ ৫৬ ।। 

ততশ্চ পাব্রেনাষ্টাপদরচিঙেনাদরচিতেনানেক প্রকারেণ ব্যঞ্জনেন রঞ্জনেন রজনায়া 

রসনায়ারতি-রহিতেন (৮৬) পায়সেন সহিতং স্রহিতং স্ন্দরমোদনমামোদনমানীয় মানীয়- 

তম! (৮৭) কাচন দ্বিজ-বণিতাগবনিতাপহরস্ঠয ভগবতোহগ্রতো নিদধে || ৫৭ 

(৮৫) শালগ্র।মেতি (মার্কত্েয়ঃ) “দেবতাপুরতন্তস্ত পিতুরঙ্কগতশ্তট চ। অলঙ্কৃতন্ত দাতব্যমনং 

পাত্রে চকাঞ্চনে ॥ মধ্বাজকনকোপেতং প্রাশয়েখ পায়সং ততঃ। কৃতাশনস্তমস্কে মাতুবালস্ত তং 

তাজেৎ” ॥| ৫৫ 

(৮৬) রসনায়া রসম্ত মুখস্ত নায়ঃ গাপণ| তত অরত্িবিরতিজ্তদ্রহিতেন। (৮৭) মানত 
তমা ॥ ৫৭ 

অনন্তর ছ্বিজগণ অনুমতি প্রদান করিলে মিশ্রবর শালগ্রামশিলার সম্মুথে 

আসনে উপবেশনপুর্ববক ছুইবার আচমণ করিয়। যখন সাবধান ( স্থিরচিত্ত ) হইলেন, 
তখন নানালঙ্কারভূষিতাজী শ্রীবিশ্বসুরজননী স্বচরণদর্শনদানে সমস্ত জগত পবিভ্রকারী 

র্ববগুগালয় নিজপুভ্রটিকে পরিপুর্ণ বাৎসল্যপ্রেমভরে তাহার অঙ্কে অর্পণ 

করিলেন ॥ ৫৫ 

দিবাবসানে উদয়াচলের স্থৃবর্ণময় শুল্গ যেমন চন্দ্রমণ্ডলের দ্বারা অতিশয় 
শোভানিত হয়, সেইরূপ অঙ্কশ্থিত পুত্রের ছারা শপুরন্দরমি শ্রাও তথন অত্যধিক 

শোভা পাইতেছিলেন || ৫৬ 

অতঃপর পুজ্যতমা কোনও এক ব্রাঙ্মণ-রমণী শ্বর্ণনিশ্মিতপাত্রে আদরপুর্ববক 

সঞ্চিত রসনার তৃপ্তিজনক নানাপ্রকার ব্যঞ্জন ও প্রচুর মাধুধ্যরসময় পায়সের 

সহিত, অতিহিতকর, স্বন্দর, স্থগন্ধি অন্ন আনিয়। পুথিবীর তাপহারী ভগবানের 

অগ্রে স্থাপন করিলেন || ৫৭ 



পঞ্চম আম্বাদঃ ১২৭ 

অথ মিশ্রপুরন্দরঃ পুননীত্ব। হিজানামনুমতিং মনু-(৮৮) মতিশ্রদ্ধয়। পঠন্ 
ছেমধুলি-মধুলী-ঘতসহিতং (৮৯) পায়সমপায়সমসনং (৯০) স্থতমভোজয়দজয়দপি তেন 
সৌভাগ্যেন বিশ্বম্॥ ৫৮ 

পশ্যা পশ্য--উদ্দিশ্ৈৰ (৯১) যমগ্রৌ ব্রঙ্গমুখ! অপি স্পা হবিদদাতি তং সাক্ষাদ্ 
ভোক্য়তো মিশ্রেন্দন্যাতুলং ভাগ্যম্॥ ৫৯ 

প্রথমান্নাশন-সময়ে ঘ। মুখভলী প্রভোরাসীৎ। 
তাং যে দদৃশুরনুজ। স্ত এব জন্মার্থব (৯২ ) চক্রুঃ ॥ ৬০ ॥ 

তদেবং ভোজয়িত্ব। যোজয়িত্বা যোগ্যতরাশী-রাশীরনেন স্থতং তম্মাতুরুৎসজস্তং 
চকার। সা চ. প্রক্ষালিত-তন্মুখকমলা কমলাপত্যগ্রতঃ কোমলাসনে নিধায় বিবিধানি 
শান্্রাণি শন্মাণি শিল্পভাগুানি চ তদগ্রতঃ (৯৩) অমর্পয়মাস ॥ ৬১ 

(৮৮) মন্ত্র (৮৯) স্বর্ণ চুণ-মধু-ৰ ত-মহিতং, (৯০) অপায়ং সমস্ততি সংক্ষিপতীতি তৎ॥ 
(৯১) উদ্দিঘ্তৈব নতু সাক্ষাৎ | ৫৯ (৯২) অর্থবৎ সার্থকম্ ॥ ৬০ 
(৯৩) তথাচ--দেবাগ্রতোহথ বিস্তস্ত শিল্পভাগানি সর্বাশঃ। শংন্ত্রাণি চৈব শঙ্তাণি ততঃ 

পশ্টেত লক্ষণম্॥ প্রথমং যত স্পৃশেদ্বাল: শিল্পভাগুং স্বয়ং তথা। জীবিক! তন্ত বালশ্ত তেনৈব তু 
ভবিষ্যতে ॥ ইত/]দি-_-॥ ৬১ 

তদনস্তর মিশ্রপুরন্দর পুনরায় ব্রাঙ্গণগণের অনুমতি লইয়া অতি অন্ধাপুর্ববক 
হঃখ-সংহারী মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে স্ববর্ণচর্ণমধুত্বতমিশ্রিত পায়স পুজরকে ভোজন 
করাইয়াছিলেন এবং সেই সৌভাগ্যে তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীকে জয় করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ 

দেখ দেখ! ব্রঙ্গা প্রভৃতি দেবতাগণ ধাহার উদ্দেশে মাত্র অগ্নিতে আন্ৃতি 
প্রদান করেন, সাক্ষাৎ তাহাকেই মিশ্রেন্্র ভোজন করাইলেন। স্থতরাং তাহার 
ভাগ্য অতুলনীয় ॥| ৫৯ 

প্রথম অন্নভোজনসময়ে প্রভুর যে প্রকার মুখভলী হইয়াছিল, যে সকল 
মনুষ্য তাহ! দেখিয়াছিলেন, তাহার! জন্ম সার্থক করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ 

এইরূপে পুত্রকে ভোজন করাইয়া! অসংখ্য সমুচিত আশীর্বাদ প্রদানপুর্ববক 
তাহাকে তাহার জননীর অঙ্কে অর্পণ করিলেন। জননী গ্রীশচীদেবী তাহার 
মুখপণ্ম প্রক্ষালন করিয়া দিলেন, এবং নারায়ণের অগ্রে কোমল আসনে তাহাকে 
রাখিয়! নানা প্রকার শা্স্স, শন্ত্র ও শিল্পভাগুসকল তাহার সম্মুখে অর্পণ করিলেন ॥ ৬১ 



১২৮ শা গৌরাজ-১স্পৃঃ 

গোৌরস্ত নান্ত্রেষু নিধায় দৃষ্টিং 
শিল্পস্য ভাগ্ডেযু চ (৯৪) তদ্বদেব। 
বিবিচ্য শান্ত্রেঘপি পাণিনাসৌ। 
সমাদদে ভাগবতং পুরাণম্ ॥ ৬২ ॥| 

তদ্ বিলোক্য সকল। জনাস্ত্, প্রোচুরেষ ভবৰিতা স্ুবৈষবঃ। 
কিন্তু বৈষ্ণব-নুধর্মশিক্ষকো, বিধুরেব ভবভীতি নাবিদন্ ॥ ৬৩ ॥ 

এবং কিয়ত্যয়ত্যনেহসি (৯৫) হসিতনন্দভরণো রুপর্ববযুগেনোরুপর্ববযুগেধিত" 

(৯৬) রক্তিমাতিশয়াভ্যাং শয়াঙ্যাং (৯৭) চ সমাব্রশন্তবিশ্বম্তরো (৯৮) বিশ্বস্তরে। 

রিঙ্গিতুং সমারেভে সমারেভেন্দ্রমস্থরগমনঃ (৯৯) ॥ ৬৪ 

কলিজ্বরোত্তগুতনে। প রিত্র্য। 

হরম্িব € ১০৭ ) স্পর্শরসেন ত।পম্। 

বিন্যস্য বিন্যস্য কর।জযুখাং 
তস্যাং স বম শচীতন্ুজ? ॥ ৬111 

(৯৪) উপকরণেযু ॥ ৬২ 

(৯৫) এবং কিয়তি কালে অয়তি গচ্ছতি সাত, (৯৬) জানুদ্ধয়েন গুভৃতা নন্দযুক্তঃ 

(৯৭) হস্তাভযাম্, (৯৮) আক্রান্তধরণিঃ, (৯৯) সমারন্ত মকামশ্য ইভেন্্রম্ত ইব মন্দগমনং যস্ত ॥৬৪ 

(১০,) হর্ত,মিব ॥ ৬৫ 

কিন্কু গৌর, অন্ত ও শিল্পভাগ্ুসমূহে দৃষ্টিপাত না করিয়া শাস্স্রসকলের 
মধ্যে জ্রীমদভাগবতপুরাণকে ই পথক্ করতঃ হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিলেন । ৬২ 

তাহ! দেখিয়া সকল লোকে বণিয়াছলেন-_-“এই বালক বৈষ্ঞবচুড়ামশি হইবে।” 
কিন্তু তিনি যে জর্বেবাগুকুষ্ট বৈষ্ণবধন্মের শিক্ষাদাতা সাক্ষাৎ বিষুই, ইহা! তীহারা 
জানিতে পারেন নাই ॥ ৬৩ 

এই প্রকারে কিছুকাল গত হইবার পর পরমাঁশন্দময় বিশ্বস্তর সানন্দে 
সহান্যবদনে জানুদ্ধয় ও অঠিশয় রক্তবর্ণ করশুলযুগলের দ্বারা ভূমিতল আশ্রয় 
করিয়া মদমন্ত করিবরের ন্যায় মস্থরগতিতে হামাগুড়ি দিতে আরস্ত করিলেন ॥ ৬৪ 

নিজ স্পর্শরসের দ্বারা কলিরপ ভ্বররোগে উত্তপ্তদেহা পৃথিবীর তাপ হরণ 
করিবার জন্ই যেন শচীনন্দন তাহ।র উপর করকমলঘ্য় ধারণ করিতে করিতে 
জ্রমণ করিয়াছিলেন ।| ৬৫ 



পঞ্চম আশ্বাদঃ ১২৯ 

জত্বা কলিং পাপমপি স্বতেজস! 
নিপাত্য বক্ষস্যনয়োঃ স্বজান্গুলী। 

এবং দ্ধা নীত্যনুতাবয়ন্ জনান্ 
রিরিজ জানু-দ্বিতয়েন স গ্রভুঃ ॥ ৬৬ 

প্রন্ভোঃ করস্পর্শমবাপ্য কাশ্যপী তদ। যা নম্দমবিদ্দভাধিকগ্। 
সহত্বন্ডে1 য্ধি বাচকে। ভবেত্তদা! স কল্পে ন সমীরিভুং ক্ষমঃ ॥ ৬৭ 

পরিক্রামংশ্চাসৌ স্বকটিতট-কীলিত- (১) কনককিস্কিণীকদন্বস্তা কণণ্ কণদিতি 
কগঙ্কাণমাকর্ণ্য কৌতুক-কল্লোলাকুলিতঃ ককুভঃ কলয়তি কতিচিৎ কালকলাঃ (২) পরম- 

প্রমে।দ-পরিপুর্ণঃ পুনরপি পরিক্রামতি | ৬৮ 

(১) কীলিতত্বং বন্ধত্বং, (২) দ্িশঃ পশ্ততি কতিচিৎ কালাবয়বান্, কলয়তীত]দি একক্রিয়ায়। 

মুসরাবৃতৌ ভূতেংপি বর্তমানপ্রত্যয়ঃ প্রযুজ্যতে। তথা--আনন্ববৃন্দাবনে-_জননী মুগমাতনোতি 
হসতি হালয়তে চ সর্বানিত্যাদি, এবং পরপরজ্রাপি ॥ ৬৮ 

স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে কলি এবং পাপকে জয় করতঃ নিপাতিত করিয়। তাহাদের 

উভয়ের বক্ষঃশ্থলে নিজের জানুদ্ধয় এইরূপে প্রদান করিব--জমস্ত জনগণকে যেন ইহ! 

অনুভব কর|ইর়! প্রভূ নিজ জানুযুগলের দ্বার! হামাগুড়ি দিয়াছিলেন' | ৬৬ 

রিঙ্জন ( হামাগুড়ি )-সময়ে প্রভূর করস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া ধরিত্রী যে অতিশয় 

আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, সহএবপন অনন্তদেব যদি বক্ত। হন, তথাপি তিনি কল্পকালেও 

তাহা বলিতে সমর্থ নহেন || ৬৭ : 

প্রভুর কটিতটে ম্ুবর্ণকিস্কিণীসমূহ বদ্ধ ছিল। তিনি যখন হামাগুড়ি দিতে দিতে 
যাইতেছিলেন, তখন সেই কিন্কিণী সকলের “কণৎ্ কণৎ» এই প্রকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া 
অত্যন্ত কৌতৃহলাক্রান্ত হুইয়৷ কিয়তক্ষণ যাবত সমস্ত দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এবং 
পরম আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়! পুণরায় গমন করিতেছিলেন ॥ ৬৮ 

১৭ 



২৩৮ প্ীশ্রীগোরাঞ্জ-চম্পু, 

ইং নবন্বীপরজঃ পবিত্রতা-বিধায়ি মদ্ভক্তজনাতিঘ,-সঙ্গমাও। 
ততো দ্বধেহহং বপুধীত্তি বেদয়ন্ জুঠত্যসৌ তত্র কদাচন প্রভু; ॥ ৬৯ 

উদ্দাসীনো লোকে! নিজসদ্রনমাগ্চ্ছতি যদ! 
তদ্দ। তস্যাসন্ং প্রভুরভিজবাদ্ যাতি স হসন্। 
বিচার্ধযামুং পশ্চা্পর ইতি জানন্নতিভিয়া 
পরাগ ভূত্ব। ধাবন্ ব্রজতি নিজমাতুঃ স সবিধম্ ॥ ৭০ 

মাতা চ নিরস্ত-সমস্তদোযাভ্যাং দোধাভ্যাং (৩) ধারয়িত্ব রয়িত্বাতিশয়েন শয়েন (8) 

ধক্ষসি নিধায় তাতাকম্মাৎ কম্মাশ প্রাপ্পোষি সাধবসং ? সাধবসম্মতো নায়ং (৫) লোকে 

ভবতি, ভবতি কথমপকারী ভবেদিতি সান্তবরন্তী বিলোক্য তন্মুখং ভয়-চকিত-নয়নক মলং 

কমলং (৬) প্রাপ.ণোতি ॥| ৭১ 

(৩) বাছওযাং, (৪) বেগবস্তাতিশয়েন হন্ডেন, (৫) সাধ্বেতি ইতঃ সাধ্বনং প্রাপ্পোমি 

ইতি চেদাহু অমং লোকঃ লাধূনামসম্মতো ন ভবতি, (১) কংস্থখম্ অলমত্যর্থম্॥ +১ 

আমার ভক্তজনের চরমসঙ্জ হেতু নবত্ীপের এই রজঃ পবিত্রতাজনক | অতএব 

আমি ইহা সর্ববাঙ্গে ধারণ করিব-্্যেন ইহাই জানাইয়া প্রভূ কখনও কখনও সেই রজে 
লুষ্টিত হইতেন ( গড়াগড়ি দিতেন )|| ৬৯ 

যখন কোন তটন্থ (বিশ্বস্তরের অপরিচিত ) ব্যক্তি মিশ্রাভবনে আসিতেন, তখন 
প্রভূ তাহাকে পরিচিত মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে অতি ভ্রুতবেগে তাহার নিকট 
গমন করিতেন। পরে তাহাকে যখন অপর ব্যক্তি বলিয়। জানিতেন, তখন অত্যন্ত ভয়ে 

মুখ ফিরাইয়। ধাবিত হইয়া নিজ-জননীর নিকট গমন করিতেন || ৭০ 

মাতাও তাহাকে সমস্ত দোষরছিত সুন্দর বাহুযুগলের দ্বারা ধারণ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে 
বক্ষে লইয়া বলিতেন, “বস! অকল্মাৎ কেন ভয় পাইতেছ? এই ব্যক্তি অসাধু 
নহেন। কেন তোমার অপকার করিবেন?” এইরূপে সান্তনা দিতে দিতে বিশ্বস্তরের 
ভয়-চকিত-নয়ন-ক মল-বিশিষ্ট মুখমগুল অবলোকন করিয়া শচীদেবী যথেষ্ট স্থুখলাভ 
করিতেন ॥ ৭১ 
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কদাচিন্মাতৃরস্কে তাং পশ্চাত্কৃত্বোপবিশ্য ম্বচরণহ্য স্পর্শস্থখং কাময়মানাময়- 
মানামুত্মহ্বকতাং (৭) মহীমহীনাং তদ্দর্শনয়া প্রলোভয়মিব তদান্দোলয়তি, হিন্দোলয়তি 

হি লোভ্যবস্তলোকে। লোকোত্তরধৈর্যভাজনমপি জনমপিনাকপ|ণিমপি (৮) ॥ ৭২ 
তুষারমিস্যন্ স্বপদেন ভভূতলং 
তদদার্প়ত্ত্র (৯) বিভুঃ সক সক । 
প্রমোদযিষ্যন্ স করেণ কৈরবং 
কিরত্যমুং (১০ ) শীতকরোধ্গ্রতে হুল্পশঃ ॥ ৭৩ 

কদাচিৎ শ্রীশচী কৌমল্যজিত-কুশেশয়াভ্যাং শয়াভ্যাং (১১) স্থৃতস্যাবিহস্তা (১২) 
হস্তারবিন্দে গৃহীত্ব! স্বয়ং পশ্চ(ৎ পশ্চাৎ পদং প্রক্ষিপন্তী গতিং শিক্ষয়ামাস ॥ ৭৪ 

(৭) উৎন্থুকতাং কালাসহত্বং প্রাপুবতীং, (৮) নএ সাদৃশ্তর্থ» শিবসদৃশমপি জনম্ ॥ ৭২ 

(৯) তদাপন্ৎ শ্বপদম্ আর্পয়ৎ, (১০) অমুং স্বধিকরণং কিরতি ॥ ৭৩ 

(১১) কোমলতা-জিত-পল্মাভ্যাং হস্ত|ভ্যাংং (১২) অবিহস্তা অব্যাকুলা ॥ ৭৪ 
২ শি এপ নং তি শপ ০ স্পা ও তা পশষ্পী শা টোশিস্সপীগ | শাাস্পিাশিতি টা পিস্িস্পীপশ্ পাপী পিতা সপ শীত ও অলাগ পিপি তি পিসী সা পাপ উপ নি 

কোন সময়ে বিশ্বস্তর জননীর কোলে তীহাকে পশ্চাৎ করিয়া বসিয়াছিলেন 

এবং তাহার চরণস্পর্শ-স্থখাভিলাধিণী উত্স্টিতা ভাগ্যবতী পৃথিবীকে চরণ দর্শন করাইয়! 

প্রলুব্ধ করিবার জন্যই যেন তাহ! ধীরে ধীরে দোলাইতেছিলেন ; যেহেতু কোন লোভনীয় 
বন্ত দৃষ্ হইলে তাহা পিনাকপাণি মহাদেব সদৃশ অলৌকিক ধের্বযসম্পৃন্ন ব্যক্তিকেও 

চঞ্চল করিয়। থাকে ॥ ৭২ 
নিজ চরণস্পর্শ্বারা৷ পৃথিবীকে তুষারব শীঙুল করিবার জন্য গুভু এক একবার 

তাহাতে চরণ অর্পণ করিতেছিলেন। শীতরশ্মি চন্দ্র যেমন নিজ কিরণ দ্বারা কৈরবকে 
আনন্দিত করিবার জন্য উপরিভাগে অল্প অল্প কিরণ বিকিরণ করিয়া থাকে, 
সেইরূপ স্থশীতল করধুক্ত প্রভুও নিজ শীতল কর দার! পৃথিবীকে আনন্দিত করিবার 
জন্য তাহার উপরিভাগে করছয় অল্প করিয়া নিক্ষেপ করিতেছিলেন ॥ ৭৩ 

কখন বা শ্রীশচীদেবী কমল অপেক্ষাও স্থুকোমল নিজ করধুগলত্বারা ধীরভাবে 

পুত্রের করপদ্ন্বয় গ্রহণ করিয়! নিজে পশ্চাও পশ্চাৎ পদক্ষেপ করিতে করিতে পুত্রকে 

গতি শিক্ষা! দিয়াছিলেন ॥ ৭৪ 



১৩২ শ্রীব্ীগৌরাজ-চ্পূঃ 

যস্থেচ্ছাবশতশ্চরন্য চরতে। হেতু মকুদ্বাত্যন্নং 
যু শক্লোতি মনো হপি ধর্ত,মহহ ক্ষেপিষ্ঠবর্ধ্যং ৫১৩) নহি। 
সোহসাব। শ্রিত-ম।তূহস্তযুগলো গন্তং প্রযত্বং ব্যধ- 
ল্লীলেয়ং কিল ত্য তর্কবিষয়ে। ন স্তাছধানামপি ॥ ৭৫ 

আকষ্যমাণে!হপি তদ। জনগ্া, শশাক দৈবোচ্চলিতুং জবা সঃ (১৪ )। 
মন্যে ধরণ্য। নিজভাপশাচ্্ত্যে দপ্রে করাভ্যাং পদ্পন্ময়োঃ সঃ ॥ ৭৬ 

স্ুকোমলং সক্থিযুগং (১৫) পরস্পরং 
সংঘষ পে রেশমবাপ্রতয়ামহম্। 

ইতীব কিঞ্চিত স তিরঃপ্রসারয়- 
ননদ (১৬) শনৈ বান (১৭) মু্দিগং ন কং ব্যধাত ॥ ৭৭ 

৮ তা উপ জা পিজি ০লশীপী শপ পাপা লাক 

(১৩) ক্ষিপ্রতম্রেষ্টম্ ॥ ৭৫ 
(১৪) অন্তেহপি কেনচিদ্ ধৃতপাদ উচ্চলিতৃং ন শকে|ত্েব ॥ ৭৩ 

(১৫) উরুঘুগলং, (১৬) অদঃ উরুত্বয়ং (১৭) ষন্ গচ্ছন্॥ ৭৭ 
৬৯-+০পপক াপ্প  + ৯প পপকঠ। ত ক শী পাটি পপি পাশীািশ স্পা শি শত শি াশিশীশপপপীপিক পিল শাশিপীসি এপ পপি টি শি 

যাহার ইচ্ছাবশে জঙ্গম জীবের বিচরণের কারণম্বরূপ বায়ু প্রবাহিত হয়, অতি 

দ্রুতগামী মনও ধাঁহাকে ধরিতে পারে না, অহো! সেই প্রভূ মায়ের হস্তবয় আশ্রয় 
করিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছিপেন। ইহা তাহার লীলা, অতএব পঞ্চিতগণেরও 
তর্কের অগোচর | ৭৫ 

তখন জননীকর্তক আকৃষ্ট হইয়াও তিনি ভ্রুতবেগে চলিতে পারিতেছিলেন না 

মনে হয় নিজ তাপশান্তির জন্য ধরণী ণিল্দ করছয়ে প্রভুর পাদপন্মযুগল ধারণ 
করিতেছিলেন || ৭৬ 

আমার স্ুকোমল জানুঘয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে ক্রেশ প্রাপ্ত হইব---এইরূপ মনে 

করিয়াই যেন প্রভু কিঝিত বক্রভাবে জানুদয় বিস্তার করিয়! ধীরে ধীরে গমন 
করিতেছিলেন। তাহাতে তিনি সকলেরই আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন ॥| ৭৭ 
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কৃতে চরণচালনে কনক-নৃপুরাত্যাং তদ। 
ব্ধাঃয় মুদুশিঞ্জিতং চটক-নিস্বনস্পদ্ধি ঘ। 
নিশম্য তদ্দসৌ। পরাং মুদ্মবাপ্ন,বম্ সাস্ভূতাং 
ক্ষিপন্ ক্ষিপন্ পদ্ম মনেকধ। ভূশমানন্দয়ন্মাতরম্ ॥ ৭৮ 

কদাচিত্ত ভিত্তিমালম্থ্য দ্বয়মেব দগায়মানোহয়মানো মন্থর-মন্থরং তিরো ইতি" 

রোচিধুর-হাসশে|ভি-বদনকমলো। ন কমলোকত তত্রস্থং জনং, জননী তু তদবলোক্যা- 

লোক্যা-(১৭) নন্দ্রমবাপ্য তমস্কে নিধায়ং (১৮) কারয়ামাস পয়োধরস্পয়সঃ ॥ ৭৯ 

পুর্ণে তস্য স্তন্যরসরসনে নিপ্রোপয়েন জস্তাং বিদধানস্য বদনে দরোদিতং দশনঘয়ং 

দুষ্ট 1 বিতর্কয়ামাস ॥ ৮০ 
বিদ্দু ইমে কিমু পয়োধর-দুপ্ধজাতৌ 
কিং মৌক্তিকে কিমথবা করকস্য (১৯) বীজে । 
আআ] জ্বাতমম্মদন্ুেবন-তো ধিতস্য 
ধাতুঃ প্রসাদলবতোহভ্যুদিতৌ হি দস্তো ॥ ৮১ 

(১৭) অলোক্েতি লোকাতীত ইত্যর্থ» (১৮) পানং, ধেটু পানে ঘঞ, ॥ ৭৯ 
(১৯) দাড়িম্বস্ত ॥ ৮১ 

প্রভূ চরণ চলন! করিলে তাহার চরণস্থিত স্বর্ণ নৃপুরযুগল তখন যে চটকধবনি- 

বিনিন্দি মহ শিঞ্জন করিতেছিলেন, তাহ। শুনিয়া তিনি পরম বিস্ময় ও আনন্দ লাভ 
করিতেছিলেন-__এই ভাবে বনুপ্রকারে বনুবার পদক্ষেপ করিতে করিতে তিনি জননীকেও 
অত্যন্ত আনন্দিত করিতেছিলেন ॥ ৭৮ 

কোন সময়ে প্রভূ ডি্তি অবলম্বন করিয়া নিজেই দণ্ডায়মান হইয়া ধীরে ধীরে 
গমন করিতেছিলেন এবং অতি উজ্জ্বল হাস্যশোভিত বদনকমলে তত্রস্থ কোন্ ব্যক্তিকে 
বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছিলেন না? জননী তাহা দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ 
করিয়। তাহাকে কোলে লইয়! স্ুনতুগ্ধ পান  করাইয়াছিলেন ॥ ৭৯ 

তাহার স্তনদুপ্ধ পান শেষ হইলে নিদ্রার আগমনে বিশ্বস্তর যখন জন্ত। (হাই) 
ত্যাগ করিলেন, তখন শ্রাহার বদনে হীষড উদ্গত দস্তুযুগল দর্শনে জননী বিতর্ক 
করিয়াছিলেন ।| ৮০ 

ইহা কি স্তনদুপ্ধজাত বিন্দৃত্বয়! কিংবা মৌক্জিকযুগল, অথব। দাড়িম্ববীজঘয়? 



১৩৪ জীত্রীগৌরাজ-চম্পুঃ 

অথ নিদ্রানন্দ*নিমগ্রনয়ন-নপিনং নিজনন্দনং নিরীক্ষ্য/নন্দিতা নীলাম্বরনন্দন। 

নিহ,তনিনাঁদ! নব নবনীতসদূশে শয়নীয়ে শায়য়্তী স্বয়মপ্যশয়িষ্ট | ৮২ 

চুকুচ্চকুদিতি স্তনং প্রপিবতো| মু দক্ষিণ 
পরত্র (২০) দধতোহপরং (২১) নিজকরং জনন) স্তনে । 

আবামমুদরোপরি (২২) প্রস্থদ্ব জানু বিন্যসতঃ 
প্রতে। ভূবিনমোহনং হৃদি দপামি নিদ্রায়িতম্।। ৮৩ 

ইতীত্যাদি গ্রীগৌর-লীলামুতে শ্রীগৌর-প্রথমবাল্যবিলাসো 
নাম পঞ্চম আঙ্বাদত ॥ 

শশী সা 

(২০) বামন্তনে। (২১) দক্ষিণ (২২) উদরে ইত্যার্থঃ ॥ ৮৩ 

অহো! জাপিল|ম, বিধাতা আমাদের নিরন্তর সেবায় সঙ্থুষ্ট হওয়ায় তাহারই 

অনুগ্রহবলে ইহার দন্ত ছুইটি উদ্দিত হইয়াছে || ৮১ 

অনন্তর নিদ্রানন্দে পু্রের নয়নকমল মুদ্রিত হইতেছে দেখিয়। নীলাম্বর-দুহিতা 

আনন্দিত হইয়া নিঃশব্দে নৃতন নবনীত সদৃশ অতি শুভ্র শয্যায় তাহাকে শয়ন করহিয়। 
নিজেও পার্থ শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৮২ 

প্রভু “ছুকুচ্চ, কু” শব্দে জননীর দক্ষিণ স্তন আ'নন্দে পান করিতেছেন, তাহার 
বামস্তনে নিজের দক্ষিণ কর গ্থাপন করিয়। আছেন এবং তাহার উদরোপরি অতিমৃভৃভাবে 

দক্ষিণ জানু স্থাপন করিয়া আছেন--প্রভূর এইপ্রকার ভূবনমোহন নিদ্রায়িত অবস্থা 

আমি হৃদয়ে ধারণ করি ॥ ৮৩ 

ইতি শ্রীগৌরলীলামৃতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম বাল্যবিলাস নামক পঞ্চম আস্বাদ | 



শ্রীশ্রীগৌরাজ-চম্পূঃ 
--১0%)১-- 

2৪ আহ্াদঃ 

অথ দিবসান্তরে সাহন্তরেণ সখী-সমুদয়ন্তী সমুদয়ং (১) সৃতং লালয়ন্তী ভালয়ন্তী 
ভাবেন তন্মুখ সরোজমুরোজমুখঅবতক্ষীরাহক্ষীরা-ন্রপিতবদনে (২) দমবদত ॥ ১ 

দর্শনেন তব মাধুরীততে, শ্চক্ষুষোঃ সফলজন্মতাজনি। 
তাত! মাতরিতি মাং সকৃল্পপনূ; সার্থকং কুরু মম শৃ্থোধুগ্নম্ (৩) ॥ ২ 

তমেতং জনন্য। ব্যাহারং নব্যাহারং (8) ন লব্ধানেকদিনৌদনে! (৫) জন ইব 
পরমপ্রীত্যাম্বাগ্ভ ভক্ত-পরবশে। রবশোধিতবনপ্রিয়মদ৷ (৬) যমদোদুয়মান-জগদানন্দনো (৭) 

নন্দ্রনে। মা! মামেত্যদ্ধোদিতেনোদিতেনো ঘৎ্প্রেম সমবোধয়ত ॥ ৩ 

শপশীীস্পিশিক্পী শিস পাপী শশা 
নিঠ নে ্ 

শশী ও পলি তি শীত ও. শিপ পালি পাপ শী পিট সোপান 

(১ সবী-সমৃহস্ত মধ্যে উদয়মানা, (২) অক্ষেররিরয়| জলেন সপিতবদনা যুক্তমুখী ॥ ১ 
(৩) কণন্ধয়ং। ২ (৪) নৃতনাহারং, (৫) ন লব্োইনেকদিনে! ওদনানি যেন, 

(৬) রবেণ শোধিতে| বনপ্রিয়ন্ত কোকিলন্ত মদে! যেন, (৭) মেন অন্তকেন দোদুরমানস্ত 

ভূশং পীভ্যমানন্ত জগত আনন্দনঃ ॥ ৩ 

পাপ শপ আপ পোিসপাপাীশিলপপাা পাশে শতিশাশি পেশ পপ পপি পাশা পপাশিস্প্ তিক শশী শি শীসশি পপি শিপ | ৯ পীর পাশ পপ আপস পাব শট পাপা ক 

অনন্তর অন্থঠ একদিন শচীদেবী সথীগণের মধ্যে উপস্থিত থাঁকিয়। পুক্রকে লালন 

করিতে করিতে প্রেমভরে তাহার মুখকমল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার স্তনের 
অগ্রভাগ হইতে তখন দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল ও তাহার বদন নয়নজলে প্লাবিত 

হইতেছিল। সেই অবস্থায় তিনি পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ 

বস! তোমার মাধুরীরাশি দর্শন করিয়! আমার নয়নযুগলের জন্ম সফল 
হুইয়াছে। একবার আমায় “মা” বলিয়া আমার কর্ণঘয়ও সার্থক কর ॥ ২ 

ষে ব্যক্তি বন্ুদিন যাবৎ কোনও অন্ন প্রাপ্ত হয় নাই (অর্থাৎ বহুদিনের 

অনাহারী) সেই ব্যক্তি নৃতন আহার পাইলে তাহা যেমন অতিশর আনন্দের সহিত 



১৬৬ শ্ীঞাগৌরা-চম্পুঃ 

শ্োোতুং ববা€্চ সকৃদ্েব নতস্য বক্ত/াৎ 
শ্রীমচ্চী ঘ্পি মাতৃপদং তথাপি। 
পুজে। মুুস্তমব্দদ যদ্সৌ স্বন্তক্তৈ- 
রিষ্টং ফলং বছগুণং প্রপদাতি কৃত! (৮)॥৪ 

ব্যাহারোহপুর্ণোছপি প্রভোরকাবাঁৎ স মাতরং মুদ্দিতাম্। 
অর্দোদিতোহপি চজ্্ঃ সাগরবেল।ঃ (৯) ধিনোতি (১০) ন কিম্॥ 

সা চ পুজ্রবদনাদনাকণিতচরং (১১) আন্বা মাতৃপদৈকভ।গুং ভাগং (১২) হ্বং 

সার্থকং মত্বা মিষ্টমিষউতমমদনীয় (১৩) মাশীয় মান্ান্ বিপ্রানাদয়ামাস (১৪) নাদয়ামাস 

(১৫) চাশিষং স্থতস্য ॥| ৬ 

(৮) বহগুণং কত্েত্যম্বরঃ ॥ 8 (০) লমুদ্রজলং, (১০) কম্পরতি উদ্বেলয় তীতাথঃ॥ 
(১১) পূর্বমস্রতম্ত (১২) ভাগ্যং, (১৩) ভোজ্য, (১৪) ভোজয়ামাস, 

(১৫) বাদয়ামাল ॥ ৩ 

আস্বাদন করিয়া থাকে, সেই প্রকার জননীর এ বাক্য শ্রবণ করিয়া যমকর্তৃক 
নিরন্তর পীড়িত জগতের আনন্দপ্রদ, ভক্তাধীন শচীনন্দন মধুররবে কোকিলের গর্বব 

খর্বব করিয়া “মা! মা মা” এইরূপ অর্ধস্কু১ট শব্দ উচ্চারণ করতঃ জননীর প্রেম সম্যক্ 

জাগরিত করিয়াছিলেন ॥ ৩ 

শ্রীশচীদেবী যদিও পুজের মুখ হইতে একবার মাত্র “মাতৃশব্দ” শুনিতে 
চাহিয়াছিলেন, তথাপি পুক্র পুনঃ পুনঃ তাহ বলিয়াছিলেন, কারণ ভগবান্ নিজভক্তগণের 

অভীষ্টঞল বহুগুণ করিয়া প্রদান করেন ॥ ৪ 

প্রভুর *মা মা” এই উক্তিটি অপুর্ণ হইলেও তাহ! শুনিয়৷ জননী আনন্দিত 
হুইয়াছিলেন। চন্দ্র অর্োদিত হইলেও তাহা কি সাগরবেলাকে উদ্বেলিত করে না? ॥ ৫ 

শচীদেবী পুজ্রের বদন হইতে অশ্রতপুর্ব মাতৃপদের একাংশ “মা” শব্দ 

শুনিয়৷ নিজের ভাগ্যকে সার্থক মনে করিলেন এবং অভিলধিত সুমিষ্ট ভোজ্যদ্রব্য 

আনয়নপূর্বক মাননীয় বিপ্রগণকে ভোজন করাইয়া তীহাদের দ্বারা প্রকে 

আশীর্ববাদ করাইয়াছিলেন ॥ ৬ 



য্ত আশ্বাণ: ১৩৭ 

এবমুদরয়। মুণা রয়াপিৰ (১৬) দিবসেঘষ্টণবেযু নবেখুপাতব (১৭) 

প্রযাতেযু কদাচিৎ শ্রীবিশ্বম্তরে! বিশ্বম্তগোপরি  পরিসমালম্বনন্তরেণ (১৮) 
জানুকরসহায়কতাং স হায়কতাং ১৯) প্রকটয়ামাস চরণ-কমলেনৈব কেবলেন বলেন 
কিকিৎ প্রকটিতেন ॥ ৭ ॥ 

মন্দং মন্দং চরণকমলে মঞ্জুমঞ্জীরযুক্তে 

স্যস্য গ্যান্য গ্রবলিত-স্থখং মন্ছরং সঞ্চরন্তম্। 

স্মিত শ্মিহ। মৃতু মৃদু মুখং মাতুরালোকমানং 

প্যায়ং ধচায়ং মনসি বিভূমানন্দমাপ্লেমি বাড়ম্।॥॥ ৮ ॥ 

তাঞ্চ গতিলীলামাধুরীম।লোক্য মোদসমুদ্রমগ্নরম।নসা মাতি। মালিশীমুখমাননীয়- 

মৃহিলামগ্ডলীমাহুয় মহামহো্সবম।তঙান ॥ ৯ ॥ 

(১৬) রয়াৎ বেগাত্। (১৭) নুশ্নবাণপঠনবত্, (১৮) সমাপন্বনং,  বর্জয়িত্বা। 

(১৯) জান্থকরয়োঃ সহায়্ভাবং বিন। চ, সহ স্বুটং আয়কতাং গমনশীল হাং 8৭8 

এই প্রকার পরমানন্দে আট নয় দিবস নূতন শরপতনের ন্যায় দ্রেতবেগে 

গত হইলে এক্দ| বিশ্বস্তর ভূমির উপর বিনা অবলম্বনে জানু ও করদ্বয়ের সাহায্য 
ব্যতীত কেবলমাত্র চরণকমলের দ্বারা কিঞ্চিত বল প্রকটিঙ করিয়া গমনশীলতা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ 

প্রভু মনোহর নুপুরযুক্ত পাদপঞ্জযুগল মন্দ মন্দ বিশ্য/স করিয়। অতি স্থখভরে 

ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ মৃহ্মধুর হাস্য করিতে করিতে জননীর 

মুখের পিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন--এইরূশে তাহাকে বারংবার ধ্যান কিয়া আমি 

মনে অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি ॥ ৮॥ 

বিশ্বন্তরের সেই গমনলীলামাধুরী দর্শনে শচীমাতার চিত আনন্দসমুদ্রে মগ্ন 
হওয়ায় তিনি মাপিনী প্রভৃতি মাননীয় মহিলাবৃন্দকে ড।কিয়। মহামহোত্সব 

করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ 

১৮" 
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কদাচিত্ত পরিকরচয়ে রচয়েয়মহমিদং রচয়েয়মহমিদমিতি স্বস্বকার্ধযতত্পরে 
তথা জাত-স্বাপন্বাপত্যং (২০) শয়নে নিধায় জনন্যামনম্যামমরবাহিশীমিতায়াম (২১) 

মিতায়ামপ্রেমদিদৃক্ষিতপ্রভুলীলাবিশেষঃ (২২) শেষ; স্বেচ্ছয়া ভূত্বা সামান্যসরীস্থপঃ 

সরীস্থপ (২৩ ) ন্নলগরং সকলং ভ্রমিত্ব। গৌরাজন্যাজনণমাজগাম ॥ ১০ ॥ 

তথ্াগতমবগত্য গৌরজেো যোগনিদ্রাসঙ্গং বিগময্য গৃহানিরগত্য প্রাঙ্গণ 
রিজম্লাগপুজবেনাবলুলোকে ২হবলোক্য ৮ মনসেদং পরামম্শে ॥ ১১ ॥ 

মগ্ুসেবনীয়চরণঃ খলু বাসুদেব, 

সোহয়ং ভবেদিতি মনো মন্দুতে মদীয়ম্। 
বর্ণন্যথাত্ব-কলনেন (২৪) তু প্রত্যভিজ্ঞা 
নিঃসংশয়া ভবতি স1 নহি কিং বিদধ্যাম্। ॥ ১২। 

5 সপ পপ শী পপি পপ পা ৯ আস শপ 

হী জাতঃ স্বাপো নিদ্র/ যস্ত তৎ স্বাপত্যং পৃত্রন্তৎ, (২১) অনন্তামদ্বিতীয়াম্ গঙ্গাং 

গতায়াম্,। (২২) আমত আয়ামে। দৈর্ঘ)ং যশ) তেন প্রের। দিতৃক্ষিতঃ গ্রভূলীলাবিশেষো ষেন। 
(২৩) সামান্ত সপৌতৃত্ব। বক্রং গচ্ছন্ ॥১০॥ 

ডি বসা তদর্পনেন গৌধত্বদর্শনেনেতি ভাবঃ ॥১২।। 
০টি সত 

একদা পরিকরগণ “আমি এই কা যি করিব, আমি এই কার্ধ্যটি করিব” 

এইভাবে নিজনিজকাধ্যে নিযুক্ত হইল এবং নিদ্রিত পুত্রকে শষ্যায় শয়ন করাইয়া 
জননী শচীদেবী একাকী গলায় গমন করিলেন। এমন সময়ে অসীম প্রেমভরে 

প্রভুর লীলাবিশেষ দেখিবার আকাঙক্ষায় অনস্তদেব নিজের ইচ্ছাক্রমে সামান্ত সর্পের 
আকার ধারণ করিয়া বক্র গতিতে সমস্তনগর ভ্রমণ করিয়া প্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গনে 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১০ ॥ 

তাহার আগমন জাশিয়া গৌরাঙ্গ যোগনিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক গৃহ হইতে 
বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে হামাগুড়ি দিয় গমন করিতে লাগিলেন। তখন নাগশরেষ্ঠ 

তাহাকে দেখিয়। মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন | ১১ ॥ 

আমার মনে হইতেছে-_-ইনি যথার্থ আমার সেব্য বাস্থদেব হইবেন কিন্তু ইহার 

অন্য প্রকার বর্ণ দর্শনে ( অর্থাৎ গৌরবর্ণ দর্শনে ) “ইনি যে তিনিই” আমার এই জ্ঞান 

নিসংশয় হইতেছে না। অতএব এক্ষণে আমার কি কর! উচিত 1॥ ১২7 

পপ শিপ পপ শপ সপ ০ বন ওপর কসর 
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এবমনন্তে ভাবয়ৃতি বয়তি সংশয়বসনং (২৫) স নন্দন শচ]১ ম্বকরেণ তং 

পস্পর্শ। স চ তেন স্পৃষ্টঃ স্বস্ত ভূজগতাং জগতাং মধ্যে প্রকাশয়িতুমনা মনাক্ কুপিত 
ইব স্বভোগস্য (২৬) পশ্চাদদ্ধং কুগুলীকৃত্য পুরোদ্ধমুত্তোল্য বিস্তারিত ফণোহবত-ম্থে ১৩| 

তন্বালোক্য শ্রীলবিশ্বস্তরোহসে৷ 

জ্তাত্ব! হার্দং তস্য ভাবঞ্চ জম্যক্। 

আবিষ্কিত্ব। শেবশাঘ়িত্ব পং 

তঙ্যারুহাবস্থিতঃ কুগুলেইভূ ॥ ১৪। 

নবীনাস্তোদ্বাভং কনকরুচিরাম্রধরং 

্ক,রমানারতোজ্ঘবলবছবিধালক্ষরণকম্। 

চতুর্ভিদেণদত্োল্লসদরিগরদাশশানলিনৈ- (২৭) 
 অরনোজং তং ষ 1 চিরমজনি শেষো জড়তনুঃ ॥ ১৫। 

এ: সংশয়রূপং বলনং নর বিস্তারয়তি, (২১) দিন যান 

(২৭) অরিঃ টি 1১৫॥ 
্াশিশাশি শশী নাম ৮ শপ তরে ৬ কনর পপ পট আপস ৬৭০ স্পা ক পাপ পিপি ৮০ পে শী ০ শী পি তাল পটল শীচাপীশিটাপীপ পপি ও ৭ শী শশিশসপিস 

অনন্তদেব এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন সংশয়রূপ বসন বয়ন করিতেছিলেন 

অর্থাৎ সংশয়াপন্ন হইতেছিলেন, তখন শচীনন্দন আসিয়া নিজ করে তাহাকে স্পর্শ 

করিলেন। তাহার স্পর্শে অনন্তধেব নিজের ভূজগন্ব সমস্ত জগতে প্রকাশ করিবার 

ইচ্ছায় যেন ঈষ কুপিত হইয়। নিজ শরীরের পশ্চাৎ অদ্ধাংশ কুণুলী করিয়া এবং 
সম্মুখের অদ্ধাংশ উত্তোলন পুর্ববক ফণ। বিস্তার করিয়া রহিলেন |১৩। 

তদ্দর্শনে আবিশ্বস্তর তাহার হৃদয়ের ভাব সম্যক অবগত হইয়া শেষশায়িশ্বরূপ 

প্রকাশ করিলেন এবং তাহার কুগুলে আরোহণ করিয়| অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৪।| 

তখন নবজলদকান্তি, স্বরবর্ণ বসনধারী, নানারত্বথচিত বহুবিধ উদ্দ্বল ভূষণ 
শোভিত, চক্রগদাশঙ্খকমলযুক্ত চতুভুজধারী মনোহর শেষশায়িরূপ দর্শন করিয়া অনন্তদেব 

মোহপ্র/প্ত হইয়া বুক্ষণ যাব নিষ্পৃন্দ শরীরে বর্তমান ছিলেন ॥১৫॥ 
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ক্ষণাদনন্তরমনন্রমনীয়চমণ্কারকারকে তশ্মিন রূপে জ্রীগৌরেণান্তর্ধাপিতেহপি 

তেন (২৮) শেষেশ বিশেষেণ বিকারমানন্দজং (২৯) গোপযিহাহর্পাজহাত্ানং ধৈর্য্য 

কিঞিনিবেদয়িতুৎ যাবম্মানসং চক্রে, তাবদেধ দেবধুনীজীবনেহবনেজনং (৩০) বিধায় শচী 

গৃহমাজগাম ॥১৬॥ 

আগত্য 5 ভয়ঙ্করভুজজগেপরি পরিজাজমানমানন্দস্থতং (৩১) ম্বতং সমালো- 

ক্যা-দরদরকম্পিকলেবরা (৩২) বরা ভক্তিমতীন1ং মতীনাং গোচরঙতারহিতেন ভাববিশেষেণ 

বিষেণ বিহবলিতেব।চেতনা শিপপাত ॥১৭। 

পাতশব্দং তহ্যাঃ শ্রুতিগোচরীকৃত্য কৃত্যন্তরন্থরসা (৩৩) বিহায় বিহায়স 

ইবাতিবেগেন তত্রাজথ্া রবল| রবলাধণ/)শুন্যং (৩৪) শচীং নিশাম্য (5৫) প্রাপ্ত- 

ভিয়ে হভিযোগ *ঃ শীতল-সপিলস্ত সমীরণ-সমীরণতশ্চ (৩৬) ৩1 চেয় মাস্ুরপি ॥১৮॥ 

(২৮) অপতেন তেনাগীও)ঘঘ:, (২৯) বিকার; অশ্রুপুলক[দিকম্, (৩০) সানং ॥১৬। 

(৩১) আশন্দং সৌঠি জনয়তি ইতি আনন্দনৃৎ ৬ পুত্র (৩২) নঠিশয়ভয়কম্পি শরীর] ॥১৭) 

(৩৩) কন্মাগ্তরং বেগেন ৩৩: পক্ষিণ ইব, (৩৪) রবেণ লাবণন্টেন চ শূন্ঠাং রহিতাং, 

(৩৫) দৃষ্টা, (৩৬) বায় প্রেরণহাশ্চা ৮॥ 

ক্ষণকাল পরে শ্া/গৌরস্ন্দর অপন্তঃমণীয় ও চমণ্কারনক সেই রূপ অন্তহিত 

করিলে অনন্তদেবও বিশেষভাবে আনন্দজনশিত অশ্রুকম্পপুলকাদিবিকার গোপন করত 

ধৈর্যধারণ করিয়া যখন কিছু নিবেদন করিচে মনে করিলেন, তখনই স্ুরধুনীজলে স্নান 
করিয়া শচীদেবী গৃহে আসিলেন ॥১৬॥ 

আসিয়! দেোথতে পাইলেন “ভয়ঙ্কর অর্পের উপর তাহার আনন্দজনক পুজ্র বিরাজ 

করিতেছে ।” তাহ দেখিয়া পরম ভক্তিমতী শচীদেবীর শরীর মহা ভয়ে কম্পিত 

হইতে লাগিল এবং বিষবিহ্বলার ন্যায় মনবুদ্ধি প্রভৃতির অগোচর ভাববিশেষে অচেতন 

হইয়। নিপতিতা হইলেন ॥১৭। 

তাহার পতন শব্দ শ্রবণ করিয়া অন্যান্য রমণীগণ সত্তর ৰল্মান্তর পরিত্যাগ করিয়া 

পঙ্গি'দিগের হ্যায় বেগাতিশয়ে সেখানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তাহার! শচীকে 

নীরব ও লাবণ্যরহিত (বিবর্ণ) দেখিয়া ভীতা হইলেন এবং শীতল জল-সেচন ও 

বাযুষ্ালন ( ব্যজন ) করিতে করিতে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ॥১৮॥ 



ঘষ্ঠ আস্বাদঃ ১৪১ 

সা চ প্রাপিত-চেতন! পরিজনৈরুত্কায় পৃথিবীতলাদ্ 
ৃষ্ট। কুগুলিকুগুলোপরি সুতং তত্রান্যয়সির্ভয়] | 
সেহে। বদ্বলবন্তরঃ শ্ববিষয়স্য।নিষ্টসম্ত!বনে 
ন।নিষ্টায় নিজা শ্রয়স্য (৩৭) দদতে কাণ্ড কচিদ্ ভাসিতুম্॥ ১৯ 

অন্যান ভীমভুজগে!পৰি গৌরচন্দ্র 
দৃষ্ট তিভীতহাদয়।ঃ পরিশুক্ষবক্তুণঃ। 
হ! রক্ষ রক্ষ গরদড়েতি সবাম্পমুচ্চে 
ম্চক্রেন্দুরস্ততনবে। লুলু ঠুম্চ ভূম্যাম্ ॥ ২০ ॥ 

শচী তু দোর্ভ্যাং নিজপুজমন্ধে- 
নিধায় লেনে পরমপ্রমোদম্। 

চিন্তামণিং হারিভমত্রলব্ধ 
পুনর্বথ লুজনো হষ্প,তে তম্ (৩৮ )॥২১॥ 

(৩৭ ) শশাএসত্য ৯1৭৪1 'এাশিউং কওমব)ব ন 6: ৬াত্যলুয়ঃ ॥১৯॥ 

(৩৮) তং গ্রমোদমগ্রতে তু ॥২১। 

শচীদেবী প্রিজনদিগের দ্বার! সংগ্ঞ প্রাপ্ত হইয়া ভূতল হইতে গাত্রোখান 

করিলেন এবং পুক্রকে সর্পের কুণগুলোপরি দেখিয়! নির্ভয়ে তথায় গমন করিলেন |যেহেতু, 

অতি বলবান্ স্নেহ নিল বিষয়ের অনিষ্ট অন্তাবন। থাকিলে নিজ আশায়ের অনিষ্টকে 

কখনও প্রকাশ পাইবার অবসর দেয় ন! অর্থাৎ আশ্রয়কে নিজ অনিষ্ট চিন্তা করিবার 
সময় দেয় না || ১৯ 

অন্য রমণীগণ গৌরচন্দ্রকে ভয়ঙ্কর সর্পের উপর দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ভীত 

হইলেন। তাহারা শুষ্ক বদনে হা গরুড়! হা গরুড়! রক্ষা কর, রক্ষা কর” বলিয়। 

অশ্রমোচন করিতে করিতে উচ্চৈঃঙ্বরে কাদিতে লাগিলেন এবং ভূমিতে পতিত হইয়া 

লুম্তিত হইতে লাগিলেন |! ২০ 
শচীদেবী বানযুগল দ্বারা ণিজ পুক্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং চিন্তামণি 

হারাইয়! গেপে পুনরায় তাহ! প্রাপ্ত হইয়! পুন্ধ ঝ)ক্তি যেমন আনন্দ ভোগ করে তিনিও 

পুজ পাইয়৷ পরমানন্দ লাভ করিলেন ॥ ২১ 



১৪২ শ্রীত্ীগৌরাগ-চ*প 

দৃষ্টাক্কেপরি নিহিতং সুতং জনন্যাঃ 

সর্বাস্তাঃ ধরণিতলাও ক্ষণ দুদন্থুঃ | 

কিং ভাগ্যং মহদ্িতি সাঅম।লপন্ত্যঃ 

সানদ্দং বত সমবারিষুশ্চ (৩৯) দ্েবীম্॥ ২২॥ 
তাসাং পুর্ববং দ্ুষ খবিস্তারকালে 

পশ্চাদপ্যানন্দসন্দোহকালে। 
ধারাশ্রাণামেকধৈবাবিরাসী 
দৌষ্যং শৈত্যপ্চাভিন€ কেবলং ভাম্ (৪০ )॥ ২৩। 

অথ স খল ব্যালবরেহলবরোপিতানন্দমত্তি (8১) রতিরভসেন জলনির্গম-বাটীতো 
(৪২) বাটাতোহমুষ্যা নিজ্রম্য তিরোদধো৷ রে|ধধৌতবদনঃ (৪৩) ॥২৪ 

(৩৯) আবুতবত্য; ॥২২॥ 

(৪০) তামশ্রধারাম্ অভিনৎ বিভেদ ॥২৩| 

(৪১) অলবমধিকং ষথান্তাত্তথ। রোপিত আনন্দে। যত্র সা মতি ধ্ত সঃ.(৪২) অল্লে। 

বাটঃ পন্থ! বাটী জল নির্গমন্ব।রেণ বাটীতো বাস্তস্থানাৎ, (৯৩) অশ্রপ্রক্ষ। লিতমুখঃ ॥২৪॥ 

জননীর অঙ্কের উপর পুজকে বিছ্ধমান দেখিয়া সেই সকল নারীগণ তৎক্ষণাৎ 

ধরণী হইতে উদ্খিত হইলেন এবং অশ্র্পুরণ নয়নে “কি মহাভাগ্য” এই কথা বলিতে 

বলিতে সানন্দে শচীদেবীকে ধিরির! দাড়াইলেন।।২২ 

পূর্বে অত্যন্ত দুঃখের সময় এবং পরে প্রচুর আনন্দের সময় তাহাদের অশ্রুধারা 

একভাবেই আবিভূত হইয়াছিল তবে উষ্ণতা ও শীতলতা সেই অশ্রুধারাকে পৃথক্ 
করিয়াছিল ॥২৩ 

অনন্তর সেই সর্গপরাজ মহানন্দপূর্ণমনে জল বাহির হইবার পথ প্রণালিক। দিয়! 
সেই বাটা হইতে অশ্রপ্লাবিত বদনে অতিবেগে নির্গত হইলেন ॥২৪ 



ন্ট আশ্বাদঃ ১৪৬ 

ইহ তু শচীপ্রভৃতয়ে! ভূতয়োরগম্পর্শেনাহশক্কয়া শঙ্কয়। প্রক্রিয়া শ্যাদিত্যা- 

(88) কুলতয়া লতয়াইপরাজিতয়া রাজিয়া রক্ষা ববদ্ধুরতিবস্ধুরতিষ্তোৎপাটিতাঃ 
(৪৫) পরাশ্চৌষধীরঙ্গেযু শ্রীগৌরালশ্য ॥ ২৫ ॥ 

উচ্চারণেন রুচির! লসতঃ পদ্স্য (৪৬) 
শস্যেব স্থন্দরতর। স্থলনেন জাতু (8৭) 
গৌরপ্রভোরথ তদ। পরিপুর্ণভাবং 
বাণী তথ। গতিরপি (৪৮) প্রতিপঞ্ভতে ম্ম ॥ ২৬॥ 

তদা চ তয়োরাম্বীদণায় জাতলালসাঃ পুরজন৷ রজনাবপি ওস্থ ত্যক্ত,মাসন্নমাসন্ন- 

ক্ষমাঃ (৪৯) ক্ষমাবন্তোহপি। স চ তৈস্তত্তদবাক্যং শিক্ষিতঃ পুনঃ পৃষ্টশ্চৈব- 
মাচষ্ট ॥ ২৭॥ 

স্পা পাপী তি পাশপাশি শী 7 তি 224 ০৪৫ 

(8৪) নর্পম্পর্শেন পুষ্টন্া আশঙ্কঘ়া, কয়া প্রক্রিয়য়া শং ম্খং গ্/াদিত্যথয়ঃ, (৪৫) অতি- 

সুন্দরীঃ পৃষ্যোৎপাটিতাঃ 1২৫॥ 

(৪৬) পদশ্ু তিউস্তাদেরুচ্চরণেশ, পক্ষে পদন্ত চরণস্ত উতে'লনেন, রলয়োরৈক]াৎ ;(৪৭) 
কদাচিৎ, (৪৮) তন্ত পদস্ত স্থললেন বাণী গতি । 1২৬] 

(৪৯) ভয়োঃ বাণীগত্যোঃ, ক্ষমাবস্তোহপি পুবজন| রজনৌ অপি তশ্ত আদন্নং নিকটং 

ত্যক্ত.ং ক্ষমা ন আসন-_ইত্যনয়ঃ ॥২৭| 

এ দিকে শচী প্রভৃতি সকলে পুজের সর্পম্পর্শজনিত অত্যন্ত ভয়ে “কোন 

প্রক্রিয়। দ্ব'রা তাহার মঙ্গল হইতে পারে” এ বিষয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেইজন্য 

তাহারা স্থন্দর অপরাজিতা লতার দ্বারা শ্রীগৌরাঙের রক্ষা বন্ধন করিয়াছিলেন এবং 
পুষ্যানক্ষত্রে উত্পাটিত অতি হ্থন্দর শ্রেষ্ঠ ওবধিসমৃহ তাহার অঙ্গে বাঁধিয়া- 
ছিলেন ॥ ২৫। 

অনম্ভর একদিকে শ্রীগৌর প্রভুর মনোজ্ঞপদের উচ্চারণে স্থন্দর এবং তাহার 

'লনে অধিকতর সুন্দর বাক্য, অন্যদিকে তাহার কমনীয় চরণের উত্তোলনে মনোহর 

এবং তাহার স্থলনে আরও অধিক মনোহরগতি উভয়ই তখন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত 

হইয়াছিল ॥ ২৬॥ 



১৪৪ শ্রীঞগৌরাঙগ-চস্পূঃ 

কি্নাম।সি পিত্ত, ব্দ বদ বিশ্বস্তরোহস্মি গৌরোহম্মি। 
তাতস্তব কে! ব্রুহি, ভ্রীলজগণ্নাথমিশ্রঃ সঃ ॥ ২৮ ॥ 

এবং বাগবিলাসৈ প্রমোদিতাদিতাখিলসন্তাপা-৫০) স্তে কদাচিৎ কদাচিৎ 

স্থকরকরতালিকালিকাভিন্তং নরয়ন্তি স্ম, তর্ণানীষ্তনণী ত্য ম্তযুমা স্মৃতিপথমারঢা 

কংন মোহয়তি ৫ | ২৯ ॥ 

তথাহি-__সুক্ষম-শ্য। মল-নাতিদীর্ঘচিকুরে। নাসা গ্রজা গ্রন্মণিঃ 
শ্রীমকভ্ভ্বল-শোন্ডিলোচনযুগে। গোরোচনা-চত্রকী (৫১) 
মুক্তাহার-ন্ুবর্ণদা ম-বিলসদ্বৎ-সে।হঙদী কিন্ধিণী- 
শ্রেণী-নৃপুর-শিঞ্জিতেন মধুরং গৌরে। ননর্তাজনে ॥ ৩5 

(৫*) থগ্ডিতসকলসম্ত প1, ॥১৯॥ 

(৫১) গোরোচনাতিলকবান্ ॥৩০। 

সেই অময়ে পরবাসী জনসকল প্রভুর বাক্য ও গতি আস্বাদন ( অর্থাৎ 

শ্রবণ ও ধর্শন) করিবার জন্য লালসাগ্বিত হইয়াছিলেন এখং তাহারা সহিষুঃ 
হইলেও তখন রাত্রিকালেও প্রভূর নিকট ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তীহারা 

প্রভৃকে যে যে বাক্য শিখাইতেন, পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ 

বলিতেন।। ২৭ ॥ 

তাহারা বলিতেন--বাপ্! তোমার নাম কি? বল বল? প্রভু উত্তর 

দিতেন-আমি বিশ্বন্তর। আমি গৌর! পুনরায় তাহারা খলিতেন__“তোমার 

বাপ্কে বলত ?” তিনি বলিতেন-“শ্রীল জগন্নাথ মিশ্র” || ২৮ | 
এইরূপে প্রভুর স্থমধুর বাক্যোচ্চারণ শুনিয়া! তাহার। অত্যন্ত আনন্দিত 

হইতেন ও তাহাদের সকল সন্তাপ দূর হই৩। কখনও কখনও তীহার। সুখকর 

করতালি দিয়া তাহাকে নৃত্য করাইতেন; প্রভুর তাশকালিক সৌন্দর্য্য স্মৃতি পথে 
আ.রূঢ হইলে কাহাকে ন। মুগ্ধ করিয়। থাকে ? | ২৯ | 

অহো মন্তকে সুন্ষশ্থ/মল নাতিদীঘ কেশ, নাসিকার অগ্রভাগে উজ্ভ্বল মনি, 

নয়ন যুগলে সুন্দর কজ্বল শোভা, ললাটে গোরোচনার তিলক, বক্ষে মনোহর মুস্তাহার 
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সা নেত্রভলী পদ্চালন। সা 
সা বাহু বিক্ষেপণ-দিব্যলীল। 
গৌরস্য যৈরৈক্ষি তদ। মনুষ্যৈ- 
স্ত এব লোকে বরজন্মভাজ21৩১।॥ 
যদ। ধ্দাহসাবুদতোলয়ও প্রভূ 

ধরাতলাও পাদসরোরুহং নটন্। 
তদ্দ! ভা সোঢু,মযোগমক্ষমৈ- 
রদ্ধে। (৫২) নু ধর্ত,ং কিমভাযি রেণুভিঃ ॥৩২॥ 
স নৃত্যসময়ে হরিং বদ্ধ হরিং বদ্েতুযুচ্চরন্ 
দ্রদাতি করতালিকাং প্রমদ্মমগ্রচিত্তো ঘদ।। 
তদ1 তু সকলে! জনঃ কুতুকমোদচিত্রাস্বিতো 
হরিং বদ হরিং ৰদেত্যসকৃতুচ্চকৈগগায়তি ॥৩৩। 

(৫২) অদঃ পাদসরোরুহং ধর্ত ং ব্েণুভিঃ কিমূ অডায়ি ডিউনম্ ? ॥৩২। 
পপি ৯ তি শপ সত পাপ ররর কত 

ও স্থবর্ণদাম এবং বাহুদ্বয়ে অঙ্গদ ( বাজু) ধারণ করিয়া গৌর অঙ্গনে কিন্কিনী শ্রেণী ও 

নৃপুরের ধ্বনির সহিত অতি মধুরভাবে নৃত্য করিতেন 1৩০ 

নৃত্যকালে গৌরের সেই নয়নভঙগী, সেই পদচালনা, সেই মনোহর বাহুক্ষেপণলীলা, 
বাহার দর্শন করিয়াছেন, এ সংসারে তাহারাই সার্থকজন্মা (তাহাদেরই জন্মগ্রহণ 

সার্থক ) 11৩১ 

প্রভু নৃত্য করিতে করিতে যে যে সময়ে ধরাতল হইতে চরণকমল উত্তোলন 

করিতেন তখন (মনে হইত) তাহার পাঁদপদ্মের বিচ্ছেদ জহা করিতে অক্ষম হইয়া 

রেণু সকল কি উহা! ধরিবার জন্য উড়িয়া যাইত ? ॥৩২ 

প্রভু নৃত্যকালে যখন “হরি বোল, হরি বোল” বলিতে বলিতে আনন্দে মগ্ন 
হইয়া করতালি দিতেন, তখন সকল লোকে কৌতুক, আনন্দ ও বিল্ময়যুক্ত হইয়া! পুনঃ 
পুনঃ “হরি বোল, হরি বোল,” বলিয়৷ উচ্চস্বরে গাঁন করিতেন |৩৩ 

১৪ 
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এবং নৃত্যদর্শনমিষেণামিষেণাগুজানিব প্রলোভ্যমানবানবাধং নিজনাম 

গাপয়ামাসা পয়ামাসাপি পরমানন্দং নন্দনে। মিশ্রপুরন্দরস্ত 1৩৪ 

এবং ক্রমেণ কিঞিচ্চঞ্চলতাঞ্চলতা বিভুনা কদাচিৎ কদাচিত্বানিতে। 

বিনি্ধম্য. প্রতিবেশবাসিনাং বেশ্মান্থপি প্রবিশ্ত ঝছবিধা বিধাতুমারেভিরে 

বিলাসাঃ।1৩৫ 

কচিন্নটভি যোষিভাং ততিভ্তিরথিত; সুন্দরং 

মনোজ্ঞ-করতালিকা মনুসরক্সমূভিঃ (৫৩) কৃতী । 

কচি প্রণয়শালিভিনিজজনৈঃ প্রদত্তং মুদধা 
সমত্তি (৫৪) কদলী সিতা দধি-পয়োবিকারাদিকম্ (৫৫) ॥৩৬| 

(৫৩) অমুভি ধোবিদ্ভিঃ। (৫৪) ভূঙ.ক্তে, (৫৫) পয়োবিকার|দিকম্ আমিক্ষাদিকম্ ॥৩৬ 

এইরূপে মিশ্রপুরন্দরনন্দন আমিষের (মাংসাদদি লোভনীয় বস্তুর) দ্বারা 

মত্স্যদিগকে প্রলোভিত করিবার ন্যায় নৃত্য প্রদর্শন করাইবার ছলে মানবগণকে 

প্রলোভিত করিয়া নির্ববাধে নিজনাম গান করাইয়া পরমানন্দ প্রদান করিতেন 11৩৪ 

এই প্রক|রে প্রভূ ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা অবলম্বন পূর্বক কখনও কখনও 

বাটা হইতে বহির্গত হইয়া প্রতিবেশিগণের গৃহে প্রবেশ করত নানাবিধ লীলা করিতে 

আরস্ত করিতেন ॥৩৫ 

যথা--কখনও রমণীগণের প্রার্থনায় প্রভূ তাহাদের মনোহর করতালির অনুসরণ 

করিয়। সুন্দর নৃত্য করিতে কখনও প্রণায়াস্পদ নিজজনকর্তৃক প্রদত্ত কদলী, শর্করা ও 

ক্ষীর, সর, ছানা, নবনীতাদি আনন্দে ভোজন করিতেন ॥৩৬ 
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কদাচিত্ত, গৃহজনেষু স্থানান্তরং প্রযাতেমু যা তেবু কর্তূং নোচিতা, তাং তরলতাং 

বিরলতাং বিন্দন্নাচরতি || ৩৭ || 

যথা--কচিও ভুঙ.ক্তে দেব চ্চনবিহিত-নৈবেস্ঠমখিলং 
কচিও পিক্রচ্চার্থং চিতমতিমুদ্ধ। বস্তসকলম্। 
কচিদ্ গঙ্গাপুজা।বিরচনকৃতে কল্পিতমহো! 

রুচিৎ স্থাস্বাদার্থং নিহিতমতিযত্রেন রহুজি ॥৩৮॥ 

যদি তত্তল্লীলাং কৃর্ববতি তস্মিন কম্চিৎ কদাচনায়াতি, নায়াতিনিপুণঃ (৫৬) স 

তু তদা সাটোপমিদং রটতি ॥ ৩৯ || 

ভদ্রং ভদ্রময়ে সমেধি যদিহ ত্বদৃগেহবর্তী জনঃ 
সোহসাবাগ্রহ-পূর্ববকং কিয়দিদং দ্ধাত্তমন্নাদিকম্ (৫৭)। 
মামাস্থাপ্য গৃহহ্থ রক্*ণকৃতে জানে ন। কুত্রাভ্যয়াৎ 

বং দৃষ্ট বা নয়ং সর্ববমাত্মবিভবং গেহং ব্রজাম্যস্মি (৫৮) তু ॥॥ ৪০ || 
৪ পপি পপ 

এজি) নীভে অতিপিপুণঃ ॥৩০। 
ক? বিড অন্মীত্ব্যয়ম অহমিতযথঃ ॥১০। 

শপ পাপা পশীপ 7 ৮শীপশিিতি 

কখনও গৃহস্থিত জনসকল স্থানান্তরে প্রস্থান টা তাহাদের নিকট যে 

চঞ্চলতা কর। অনুচিত, প্রভু লিড্জনতা প্রাপ্ত হইয়। তখন সেখানে সেইরূপ 

পি পি পপ পপ এ আপ এ 

চঞ্চলতা করিতেন ॥ ৩৭ | 

যথা-_-প্রভৃ কখনও দেবপুজার জন্য প্রস্তুত সমস্ত নৈবেছ, কখনও পিতৃ- 

পুরুষগণের অগ্চনার নিমিত্ত পরমানন্দে অঞ্চিত দ্রব্যাদি, কখনও গঙ্গাপুজ। করিবার 
জন্য প্রস্তুত দ্রব্যসকল, কখনও বা নিজেদের আস্বাদনের জন্য অতিযত্বে গোপনে 

রক্ষিত দ্রব্যসমূহ খাইয়া ফেলিতেন ॥ ৩৮ || 

যদি এ প্রকার লীল। করিবার সময় সেখানে কখনও কেহ আসিয়া উপস্থিত 
হুইতেন, অতি নীতিকুশল (স্থচতুর ) প্রভু তখন সগর্বেব এই কথা বলিতেন ॥ ৩৯ ॥ 

“অয়ে! আপনি আসিয়াছেন, ভাল হইয়াছে, ভাল হইয়াছে। যেহেতু 

আপনাদের গৃহের একব্যক্তি আগ্রহ পুর্ববক আমাকে ভোজন করিবার জন্য কিছু 



১৪৮ শ্রীতীগৌরাঙ-চষ্পঃ 

এবমুক্ী মুত্ব। ভোজনং জনং তং বঝয়ি্বাঞ্চয়িত্বা (৫৯) চ বিস্ময়ং স্ময়ং কুর্ববন্ 
পলায়তে। যদি তু তত্র কোহপি গুহী সদ্বিতীয়ো ন ভবতি, তদা স পরিহসন 
বদতি ॥ ৪১।| 

রে ধূর্তরাজ ! মম স্গানি কোহপি লোকে। 
অমান্তরেণ ন পরে হস্তি কদ্াচনাপি। 
আস্থাপয়ন্তদ্দিহ কো নু জনে! বত ত্বং 
তদ্ব্রহি মিশ্রপুরদ্দরপুত্র ! যথার্থমের ॥৪২।॥ 

এৰং তন্য বচনমাকণ্য সচমণ্কারমিব-- 

ততঃ পরোহস্তি য্দি সগ্পুনি নাত্র লোক--. 
স্তর্থে/তদভভূুততমং ভবতি দ্বিজাগ্রায । 
কিন্তবন্মি তং পরিচিনোমি ততো বিধৃত্য 
দ্রাগ্রীনয়েয়মিতিলপ্য (৬০) পলায়তেহআক্ ॥৪৩|। 

৯ পাক ও্পা্প পাপা পা পসাপীপাপি শি 

(৫৯) প্রাপষ্য ॥১১॥ 

(৬০) ইতিলপ/ এবং কথয্মিত্বা ॥৪৩। 
বাপকবাহরঞ অত এ 

অন্নাদি প্রদান করিয়া গৃহরক্ষার নিমিত্ত আমাকে এখানে রাখিয়া না জানি, কোথায় 
চলিয়৷ গিয়াছেন, আপনি নিজ সম্পন্ত সকল দেখিয়। লউন, আমি ঘরে যাই” ॥ ৪০ ॥ 

এই বলিয়া ভোজন পরিত্যাগ পূর্বক সেই ব্যক্তিকে বঞ্চিত ও বিস্ময়াস্থিত 
করিয়া গৌরহুন্দর মৃদ্মন্দ হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিতেন, কিন্ত যদি সেই গৃহস্বামীর 
অপর কেহ না থাকিত, তবে তিনি (গৃহম্বামী) প্রভুকে পরিহাস করিয়! 
বলিতেন ॥ ৪১. 

রে ধূর্তরাজ! আমার গ্রহে আমি ব্যতীত কখনও অপর কোনও লোক 
নাই ঃ অতএব মিশ্রবরপুক্র ! যথার্থ বল,__কোন্ ব্যক্তি তোমাকে এখানে রাখিয়! 
গিয়াছে? ॥৪২॥ 

তাহার এই কথা শুনিয়া প্রভূ যেন সবিস্ময়ে বলিতেন “হে দ্বিজবর | যদি 
এ ঘরে তোম! ভিন্ন অপর কোনও লোক ন1 থাকেন, তাহা হইলে ইহ1 বড় অদ্ভুত 
কথ কিন্তু আমি তাহাকে চিনি, অতএব শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া আনিব” এই কথ 
বালয়। গৃহের এক কোণে যাইয়া পলায়ন করিতেন ॥| ৪৩ ॥ 
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ষদি তু গুহাদ্ বহির্ভবন্ কেনচিদ্ গৃহাধিকারিগ! দৃশ্ঠীতে, তদৈবমাচ্টে_ 

অন্মিন্ গৃহে স্বীয়গৃহজরমেণ 
প্রবিষ্টবানাম্ম কথঞ্চিদ্দেব। 
বিধায় বন্ধোছুত্র মমোপকারং 
প্রদর্শয়ে এাং স্থগৃহস্য মার্গম্ ॥88| 

এবং গৃহে গৃহে বিচিত্রাশ্চাপল্যচধ্যাঃ প্রপঞ্চয়তি গৌরচন্দ্ে কদাচিও কতিচিৎ 

প্রত্বেশবাসিন্যে। বলিতা স্তন্মাতুঃ সমীপং প্রাপ্য তাস্তা বর্ণয়ামানওচ্ছুহ। সহাসমাহ ম্ম 
মাতা_মা তাত! পরগৃহেধু চাপল্যমাচর, মা চরমজাত্যাচারো (৬১) ধিজসুতে শোভতে 

লোভলেোলতাদিঃ; কিঞ__ 

পরপুক্রহ্য চাঞ্চল্যং কঃ সহেত সদ নরঃ। 

্পুক্রস্যাপি (৬২) দৌরাজ্ম্যং ন সেহে সগরো! নৃপঃ ॥ ৪৫ 

(৬১) শুদ্রাচারঃ:, জঘগ্ঠগাতযাচারে বা, অসমঞ্জসহ্য, ঘগরঃ শর্ধবংশীয়ে। রাজবিশেষ+) স 

আত্মপু্রস্ত।সমঞ্জসন।মকম্ত দৌরাত্ম/স্বভাবাত্বং পির্ব।সয়ামাস ॥ ৪৫ ॥ 
সী শশী পা পি নী এ নর 

গৃহ হইতে বাহ্গত হইবার সময় যদি প্রভূকে কোনও গৃহস্বামী দেখিতে পাইতেন, 
তখন প্রভু তাহাকে এই কথা বলিতেন।-- 

“আমি নিজের গৃহ-ভ্রমে এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। অঙএব বন্ধে! কিছু 
উপকার করত আমাকে নিজ বাটা যাইবার পথটি দেখাইয়া দাও” ॥ ৪৪ 

এইরূপে গৌরচন্দ্র গৃহে গুহে নানাবিধ বিচিত্র চাঞ্চল্যময়ী লীলা বিস্তার করিতে 
থাকিলে একদ।| কয়েকটি প্রতিবেশিনী রমণী তাহার জননীর নিকট গিয়। সেই সকল 
ব্যাপার বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া শচীমাতা সহান্যে বলিলেন)-_. 

বস! পরের গুহে চঞ্চলতা করিও না। লোভ, চাঞ্চল্য প্রভৃতি নীচজতির 
আচার কখনও ব্রাঙ্গণপুত্রের শোভা পায় না। অধিকন্ত-__সগর রাজ। নিজ-পুজেরও 
দৌরাত্ম্য সহা করেন নাই; আর পরপুভ্রের চাঞ্চল্য সর্বদা কোন্ ব্যক্তি সহ 
করিতে পারে ? ॥ ৪৫ | 

লি ৩৩ এটি পা 
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এবং মাতুগিরমাকণ্য মৃদ্রহসন-ভ।সন-ভাসিত-ভবনান্তরো (ক) ভগবানভাষত-_ 

মাতশ্চিরায় সহতে জনতা মমৈব। 
চাঁপল্যমুৎকট মতে। বিদধাম্যহং তু । 
তন্নাসহিস্যত যদীয়মহঞ্চ তঙ্থি 

নৈবাকরিষ্যমিতি বিদ্ধি বথা খুঁমেব ॥৪৬|। 

অত্র চিরায়েতি মম গোপালক-বালক-বার-বর্ধযন্বে (৬৩) হুগীমে তদসহন্ত, 

হস্ত কথং মম ভূদৈবততায়াং ততায়াং (৬৪) ন সহিধ্যন্ত ইত্যান্তরোশভি প্রায়ঃ 

প্রকাশতে ॥ ৪৭ 

তস্য বাক্যং নিশময্য সর্ব 

জ্িয়ে। হসন্ত্যো জগতুস্তদত্তাম্। 

তবাত্মজং ভাগ্যবতীহ পুর্য্যাং 

বাচ। বিজেতুং ন জনে।ইস্তি শক্তঃ ॥৪৮।। 

(ক) মুছুহসনেন ৬াসনেন কান্ত) ভামিতং ভবনমধ)ং যেন ॥ ৭৬ ॥ 

(৬৩) গোপবালসমূহশ্রেষ্টত্বে (৬৪) ব্রাঙ্গণত্ে বিভৃতে ॥ ১৭ ॥ 

মায়ের এইকথা শুনিয়া! ভগবান্ সৃদুহা শ্যচ্ছটায় গৃহের অভ্যন্তর আলোকিত 
করিয়। উত্তর দিলেন-_-“ম1! বহুদিন যাব এই সকল ব্যক্তি আমার তীব্র চাঞ্চল্য 

সহা করিতেছে । হতরাং আমি ঠাহা করিব। যদি ইহারা সহা না৷ করিত, তাহা 

হইলে আমিও করিতাম না-_-ইহা যথার্থই জানিও ॥ ৪৬ 

এইস্যানে “চিরায়” ( অর্থাৎ বহুদিন যাব) এই কথার ছ্বারা --এই আভ্যন্তরীণ 
অভিপ্রায়টি বন্ুল পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছে যে “আমি যখন সমস্ত গোপ বালকগণের 

শিরোমণি নন্দনন্দন ছিলাম, তথন ইহারা আমার এই প্রকার চাপল্য সহা করিয়াছিল। 

এখন আমার উন্নত ব্রাহ্মণ স্বরূপের এই চাঁপল্য কেন ইহার! সহা করিবে না? ॥ ৪৭ 

প্রভুর সেই বাক্য শুিয়৷ সমস্ত নারীগণ হাসিতে হাসিতে তাহার জননীকে 
বলিলেন__-“হে ভাগ্যবতি! এই নবদ্বীপ পুরীতে তোমার পুক্তরকে বাক্যের বারা 

জয় করিতে কেহ সমর্থ নহে ॥” ৪৮ 
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অথ কদাচিদেকাকি তয় দিবসাবসানসময়েহধবনি ধ্বনিরহিততয়! ততয়। স্থিরতরয়! 

খেলতি গৌরচন্দ্রে বৃহুলোকপীড়াকরোৌ। নানেন্দ্রজাল বিগ্ভাধরৌ ৩তএব সর্ববাদৃশ্টতা- 

প্রাপ্তিসমর্থতরৌ ততএব বিগতদরো (৬৫) তো তস্করৌ তত্রাজগ্াতুঃ ॥৪৯ 

আগত্য চাদৃষ্টচরং পরম-মনোহরং বিদ্যুর্বিশিন্দিকান্তিধরং প্রভুবরং বিলোক্য 
প্রথমং হৈমীং প্রতিমামেব মত্ব। মহামোদমগ্পৌো সমীপমাগত্য মানুষোহয়-মিতি নিশ্চিত্য 
পরা মন্থশতুঃ |1৫০ 

প্রতিম। কানক্যভবদ্গা,বিধিবলতে। ন চেম্মাভূৎ। 
কানক-ভূষণযুক্তে। বালোহয়ং নঃ সুখং কর্তত। ॥৫১। 
কিন্তু যদীহ ইরেমা লম্করণৌঘং তদা ত্বয়ং বালঃ। 
ক্রুন্দিষ্যতি ভৎস্বগৃহং নীত্বৈনং সাধয়েমার্থন্ ॥৫২। 

(৬৫) গতভযৌ) ॥ ৪৯ ॥ 

অনন্তর একদ সায়ংকালে গৌরচন্দ্র পথে একাকী নিঃশবে ও স্থিরচিত্তে খেল৷ 

করিতেছিলেন, এমন সময় বনুজনের দুঃখদায়ক ছুইটী চোর সেখানে আসিয়। উপস্থিত 

হইল। তাহারা নানাপ্রকার ইন্দ্রজাল বিদ্ধ জানিত, সেই জন্য সকলের নিকটে অবৃষ্য 

হইতে অতিশয় সমর্থ ছিল এবং তজ্জন্য তাহাদের কোনও ভয় ছিল ন1118৯ 

তাহারা আসিয়। অদৃষ্টপুর্বব পরম মনোহর, বিদ্যুন্নিন্দিকান্তিধারী প্রভুবরকে দর্শন 
করিয়। প্রথমতঃ তাহাকে স্বর্ণ প্রতিমাই মনে করিয়। পরম আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছিল। 
অতঃপর তাহার! নিকটে আসিয়। তাহাকে 'মানুষ” বলিয়া শ্থির করতঃ বিচার করিতে 

লাগিল।-_1৫০ 

আমাদের ছুরদৃষ্ট বশে যদি এটা স্থবর্ণপ্রতিমা না হয়, না হউক কিন্তু স্বর্ণ লঙ্কারযুক্ত 
এই বালকটী আমাদের স্থখবিধান করিবে 11৫১ 

কিন্তু যদি এইখানে অলঙ্কার সকল চুরি করি, তাহা হইলে বালকটা রোদন 
করিবে। অতএব ইহাকে নিজগূহে লইয়! প্রয়েজন সিদ্ধি করিব ॥৫২ 
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ইতি পরামর্শং নিশ্চিত্য বিশ্বস্তরং জগদতুঞ্জগদতুলমাধুরধ্যধূ্্য বস! বশুসরত্রয় 

পরিমিত এব তমেকাকী বিহরসীহু রসীভবন্ (৬৬) ভবন্মাতা তু শুভবন্তং ভবস্তং নাবলোক্য 

বিকলা কলারাবেন (৬৭) মুহ্রাহ্বয়তি, তদেহি ভবন্তং গৃহং নয়াম, ন যাম সংপ্রতি 

স্বকার্ধ্যায়েতি 1৫৩ 

ভগবাংস্ক তয়োন্তং মনোরথ-মনোরথবত (৬৮) স্বম্ত পুরশোভাবলোক-নায়ানায়াসং 

সাধনং মনা নয়তং নয়তং চলতং চলতমিতি মুহুরুবাচ ॥৫৪ 

ততন্তয়োরেকে। রেকোক্িতো (৬৯) দ্রততমং তমংস নিধায়।ধাবদিতরস্ত 

তরস্ত্রতিং কুর্ববন্নব্রজৎ ৫৫ 

(৬৬) শ্খীভবন্, (৬৭) মধুরশবেন ॥ ৫৩ ॥ 

(৬৮) অনোরথবৎ শকটবৎ রথবৎ ॥ ৫৭ ॥ 

এইরূপ যুক্তি স্থির করিয়া তাহারা বিশ্বস্তরকে বলিল--“বস! তুমি জগতে 

অতুলনীয় মাধুর্যশালী। কেবলমাত্র তোমার তিন বণুসর বয়স| এই বয়সেই তুমি 

একাকী এথানে সানন্দে খেল করিতেছ। কিন্তু তোমার মাতা কল্যাণাস্পদ তোমাকে 

ন৷ দেখিয়া ব্যাকুল হুইয়। মধুরম্বরে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন। অতএব আইস, 

সম্প্রতি আমর! নিজকা্য্যে না যাইয়া তোমাকে গৃহে লইয়া যাই” ॥৫৩ 

ভগবান্ তাহাদের সেই মনোরথকে নিজের পুরশোভা দর্শনের নিমিত্ত অনায়াস 

সাধনম্বরূপ মনে করিয়। পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন “লইয়া চল, লইয়া চল” ॥৫8 

অনন্তর তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন নির্ভয়ে তীহাকে স্বন্ধে লইয়া অতি 

দ্রুতবেগে দৌড়াইতে লাগিল এবং অন্য চোর তাহার গমনবেগের প্রশংসা করিতে করিতে 

যাইতে লাগিল ॥ 
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স্বূপং প্রচ্ছা ভ্াতুল-মহিমশক্ত্য। গ্রচতো- 
নিজাবাসং নেতুং ত্বমতিশয়যত্্ং ৬৯) বিদরপতঃ। 
তদ] স্তেনস্যাংসে (৭) মনুজশিশুলীলা -সুকুতুকী 
প্রলম্বস্য ক্কন্ধে হলভূদ্দিব রেজে দ্বিজমণিঃ ॥ ৫৬।॥ 

অথ ভগবানগঝানরাবিব বর্ববরাবর্ববরাজিগমনৌ (৭১) তো প্রতি প্রতিপল্লোপিনীং 

(৭২) মায়াং কুতৃহুলেন বহলেন (৭৩) বলিনাবিষ্টঃ কিঞিৎ প্রসারয়ামাস। ওয়া চ 

মোহিতো তাবিতন্ততে। বন্রমতুর্ন তু স্ববাসস্থ।নং গম্কং পারয়ামাসভুঃ 0৫৭ 

তত্র চ-_বাপ্যান্্রেণৈৰ বিলুগঠতা স্বং (৭8) 
চৌরেণ সংদ্রষ্টঅনা? খ-৭৫) শোভাম্। 
ক্ষণাননন্তাধবন্ু (৭৬) ভুরি সংখ্যান্ 
বিশ্বস্তরে। (৭৭) ভ্রা ম্যতি কৌতুকী স্ম॥। ৫৮॥ 

(৬৯) শক্করহিতঃ ॥ ৫৫ ॥ (৬৯ক) ম্বং ভগকন্তং পিজাবাসং নেতুমিতা্বয়ঃ (৭০) 
চৌরস্ত শ্বন্ধে ॥ ৫৬ ॥ 

(৭১) পর্বতবৎ স্কুল বানরাবিব বর্ধরৌ মৃখো অর্কাধৎ থেটকৎৎ রাজিতুং শীলং যন্ত তদ্ 

গমনং যয়োন্তো। (৭২) জ্ঞনধবংসিশীং, (৭৩) প্রাচুরেণ ॥ ৫৭ ॥ 
(৭9) আত্মানাং পক্ষে ধনং (41৫) থং পুপং পক্ষে আকাশং, (৭৬) অনস্তাধবঙু 

বছধু মার্গেযু পক্ষে আকাশপণেধু, (1৭) গৌরঃ কদঃণ্চ ॥ ৫৮ ॥ | 

চোরটি যখন স্বরূপ লুকাইয়া অসামাগ্ত শক্তির সহিত (জোরে) ৮লিতেছিল 

এবং প্রভৃকে নিজগৃহে লইবার জন্য অশ্যিন্ত চেষ্টা করিতেছিল, তখন তাহার সন্ধে 

নরবালকলীলাঁয় কৌতৃহলযুক্ত হ্জকুলমণি খিশপ্তর প্রলম্থান্থরের স্বদ্ধে বলরামের ন্যায় 

ব্র।ঞ্জ করিতে লাগিলেন ॥৫৬ 

অতঃপর ভগবান অতি প্রবল কৌতুৃঙলাবিষ্ট হইয়| পর্ব্বত সদৃশ স্ুল, বানরতুল্য 
মুর্খ ও ঘোটকের শ্যায় ক্রুতগমনশীল সেই চোর দুইটির উপর জ্ঞানলোপকারিণী কিঞ্চিত, 
মায়। বিস্তার করিয়াছিলেন । সেই মায়াছার1 মোহিত হইয়া তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রেমণ 
করিতে লাগিল ; কিন্ত্ু নিজ বাসস্থানে যাইতে পারিল না ॥৫৭ 

তথায় কৃঞ্চ যেমন আকাশের শোভ। দর্শন করিবার ইচ্ছায় বাত্যান্থুর 

(তৃগাবর্তাস্থর) কর্তৃক অপহৃত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কৌতুকভরে তাহার জ্জে 
হ্ঞ 



১৫৪ শঞাগোরাস-চষ্পূং 

গৃহে তু তনয়হ্যানয়ন্যা-(৭৮) তীতেহপি কালে কাঁলেয়সমে (৭৯) সমেতেইপি 
তমসি (৮০) তমসিতম্বভাবং (৮১) শিশুমপশ্বান্তোহপশ্যন্তে। ধৈর্য্যং ৮২) সব্বএব বান্ধব 
বান্ধবাবাসেধু (৮৩) গবেষয়ামান্ুঃ 0৫৯ 

ততম্চ--মার্গে মার্গে শ্রীনবন্ীপপুর্যা- 
স্তীরে তীরে বিষুপন্ভান্তটিচ্ঠাঃ। 
দর্শং দর্শং সর্ববমেব প্রদেশং 
মার্ং মার্গং গৌরমেতেহভ্রমন্ ্রাক্ ॥ ৬০ ॥ 

মাত] তু ভাবশা-ভাব-নাশিত-ধৈর্যা (৮৪) ত্যক্তমন্দাক্ষা (৮৫) মন্দাক্ষা (৮৬) 

লোচনজলা্পয়োধরাং শুকাহয়োধরাংতঃক। (৮৭) পথি পি পরিভ্রমস্ত, চৈশচননদ (৬১ 
উমরা ৮ ০ টি ক ৯০০৮ 

(৭৮) আনয়ন্ত আগমনস্ত, “নয়গতৌ” ইতি ধা, ( ৭৯) কালাগুরুতুল্য কৃষেও (৮ ) 

অন্ধকারে, (৮১) অবন্থত্থভাবং চপলমিত্যর্থঃ, (৮২) অপশ্স্তে। ধৈর্য)ং তনুকুর্বস্তঃ) (৮৩) 

বন্ধ,নামিমে বান্ধবাঃ তেধু গৃহেযু॥ ৫৯ ॥ 
(৮৪) ভাবনায়াশ্চিন্ত।য়াঃ ভাবেন জন্মন! নাশি ৪বৈধ্য, (৮৫) ত্যক্তো মন্দাক্ষো লঞ্জা 

ষয়া সা, (৮৬) মন্দ! অক্ষা ইন্দ্রিয়াণি যন্তাঃ সা, (৮৭) অয়োধরবৎ লৌহপর্বতবৎ অংশবঃ 

কিরণ! যন্তাঃ স! কৃষ্ণবর্ণ। ইত্যর্থঃ। তথাচ--বিযাদে শ্বেতিম। প্রোক্তা ধৌসধ্যং কালিমা কচিৎ॥ 

ইতি ॥ ৬১॥ 

আকাশমার্গে জমণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নগরের শোভ। দর্শন বাসনায় বিশ্বস্তর চোর 

কর্তৃক হৃত হইয়া বহুক্ষণ যাব কৌতৃহলভরে তাহার সহিত নগরের অনেক পথে জমণ 
করিয়াছিলেন ॥৫৮ 

এদিকে পুজ্রের গুহে আগমনের কাল অতীত হইল এবং ক্রমে ক্রমে অগুরুর 
তুল্য কৃষ্ণবর্ণ ঘোর অন্ধকীর সমাগত হইল। তথাপি সেই চপলম্বভাব বালককে দেখিতে 
ন৷ পাইয়া আত্মীয় স্বজন সকলেই ধৈর্য্য হারাইয়া বন্ধু বান্ধবগণের গৃহে তাহাকে অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন 1৫৯ 

তারপর শ্রীনবন্ীপনগরীর পথে পথে, স্থুরধুনীর তীরে তীরে সকল স্থান পুনঃ পুনঃ 
দর্শন করিয়া তাহারা গৌরকে বারংবার অন্বেষণ করিয়া অবিলম্ছে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন ॥৬৯ 

এদিকে জননী শচীদেবীর পুত্রের জন্য চিন্তা উপস্থিত হওয়ায় তিনি ধৈ্য্যশূস্া 
হইজেন। তাহার ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়া পড়িল। নয়ণজলে স্তনবসন সিক্ত 



ষ্ঠ আম্বাদঃ ১৫৫ 

হে ভাত হে স্বজননীক্ষণহষণেন্দে। 
হে বগুস হে বিবিধ-সদ্গুণরত্রসিদ্ধে। ! 
কুত্রাসি রে ত্বরিতমেহি মমোপকণ্ঠং 
নোচেত্তনুজ! জননী জিয়তে তবেয়ম্ ॥ ৬২ ॥ 
নাতাড়য়ং পিতরয়েহুম্মি ক্দাচন ত্বাং 
নাতর্জয়ং কটুগিরাইজনয়ং ন ভীতিম্। 
কর্ত,ং ন বা হিনবমালয়কর্ম ৮৮) তৎ কিং 
লুক্কায়িতো৷ দহজি মাং খদিরোন্ম,কেন ॥ ৬৩ ॥ 

এবং ক্রন্দন্তী বন্যু স্থানেযু ভ্রমিত্বা অহো মুদ্রিতনীরজণী (৮৯) রজনী সমুপস্থিতা 

তদেতাবশ কালপধ্যন্তমবশ্যমবশ্যতমোহপি তনয়ো গৃহমাঁয়াতে! মায়াতো (৯০) 

দামোদরস্যেতি মনসি পরা মৃশ্য পরাবৃত্য গৃহং প্রবিশস্ক্যচ্চৈরাচষ্ট ॥৬৪ 

(৮৮) ন বা আলম়কর্ম কর্ত।ম্ গহিন্বম্ প্ৈরচস্ ॥ ১৩ । 
(৮৯) মুদ্রিতপন্া, (৯৯) কৃপা? (মায়। দণ্তে কপায়াঞচেত)মবঃ )॥ ৬৭ ॥ 

হইতে লাগিল এবং লৌহপর্ববতের শ্যায় তাহার দেহকান্তি কৃষ্ণবর্ণ হইল । তখন তিনি 

লভ্জ] ত্যাগ করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এই বলিয়া উচ্চৈঃশ্বরে রোদন 
করিতে লাগিলেন ॥৬১ 

হে বস! তুমি নিজ জননীর নয়নের আনন্দপ্রদ চন্দ্রন্বরূপ। হে বস! তুমি 

বিবিধ অন্গুণরত্রের সাগর। অরে! তুমি কোথায় আছ? শীত আমার নিকট এস। 

হে পুজ্র! নতুবা তোমার এই জননীর মৃত্যু হইবে ৬২ 

বাপ! আমি তোমাকে কখনও তাড়ন। করি নাই, কটুবাক্যে কখনও তোম1কে 

ভগ্সনা করি নাই, কখনও তোমার ভীতি উত্পাদন করি নাই অথবা কখনও তোমাকে 

কোনও গুহকণ্্ম করিতে আদেশ করি নাই। ম্থতরাং কেন তুমি লুকায়িত হইয়া ভ্ুলঙ্ত 

থদির কাষ্ঠের ঘারা আমাকে দগ্ধ করিতেছ ?॥৬৩ 

শচীদেবী এইরূপে কীদিতে কীদিতে বনুম্থনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মনে 

করিলেন_-“অহো 1 এক্ষণে পন্স মুদ্রিত হইয়াছে এবং রাত্রিকাল উপস্থিত হইয়াছে। 



১৫৬ স্ীতীগৌরাল-চম্পূং 

ভাতাগতোহসি গেহং, বিশ্বস্তর নিজকুলাম্ব,রানীন্দে।! 

এহোহি ত্বরিতং তং, ভুজান্তরং মে সমারোহ ॥ ৬৫॥ 

ইতি নিগর্ন্ঠী প্রবিশ্য নিশাস্ত (৯১) মশান্তমনাস্তমনালোক্য মুচ্ছিতা পপাত 

বস্থমতীতলেহহমতীত-লেথেব (৯২) ক্ষণাদনন্তরং প্রাপুচেতনা চেতনানাসংশয়া 

(৯৩) চক্রন্দ ॥৬৬ 

এত।বতীয়মভবদ্রজনী তথাপি 

বাল? স্থুতো। ন ভবনং যদ্ুপাগতো। মে। 

বান্তাপি তস্য ন চ কাঁপি (৯৪) ততো ন জানে 

ক্রুরে। বিধি বত বভাহহ কিং বিদধ্যা ॥ ৬৭। 

(৯১) গৃহং, (৯২) আন্থমতী*) প্রাণবতীভ £ ইতো গতে। লেখে। লেখনং যন্য।ঃ সা! ইব। 

(*৩) আ+ইতা-- এঠা আগত নানালংশয়। যাং, আভডীত্যকারলুক্ ॥ ৬৬ ॥ 

(৪৮৪) (বার্তা চ ন)কাপি উপাগচেতঠি যোঙ্গাম্ ॥ ৬৭ । 

অতএব এক্ষণে অবশ্বই আমার অবাঁধা পুত্রটি দামোদরের কৃপায় গ্রহে আসিয়াছে” 
মনে মনে এই প্রকার বিচার করতঃ মাতা ফিরিয়া গুহে প্রবেশপূর্বক উচ্চৈংস্থরে 

ডাকিতে লাগিলেন ॥৬৪ 

হে নিজকুলান্ধিচন্দ্র | বস! বিশ্স্তর ! গুহে আসিয়াছ ? এস, এস, শীঘ্র আমার 
বক্ষে আরোহণ কর ॥ 

এই কথা বলিতে বলিতে অস্থির চিত্তে গৃহে প্রবেশ পুর্ববক শচীদেবী তাহাকে 
দেখিতে ন। পাইয়! মুচ্ছিত হইয়া সৃতব ভূমিতলে পতিত হইলেন। ক্ষণকাঁল পরে 
চেতন। পাইয়৷ নানাপ্রকার সন্দেহযুক্ত হইয়া কাদিতে লগিলেন ॥৬৬ 

এত রাত্রি হইল। ৬থাপি আমার শিশুপুজ্র ঘরে আসিল না এবং তাহার কোনও 

ংবাদও পাইতেছি না। অত্তএব, হায় হায়! না জানি নিষ্ঠুর বিধি কি করিবে 1৬৭ 



ষষ্ঠ আম্বাদঃ ১৫৭ 

অঙ্কে প্রদোষসময়ে পথি সঞ্চরন্তং 
মত্বা! স্ুতং শশিনমগ্রসদেত্য রাঃ | 

কিন্ত স্বর্ণঘটিতাং প্রতিমাং বিবুধ্য 
মু্ধাশয়োহহরদমুং বত কোহপি চৌর2॥ ৬৮ ॥ 
রে রে (৯৫) বিধে! তব ময়াইরচি কোছপরাধঃ 

যেনাতনোষি কুপিতো ম্নিষ্টুমেবম্। 
ন প্রাপ্ু,য়াং যদি স্ুতং তমহং কথক্ি- 
দণ্তৈব হি স্ুুরসিদ্ধুহূদে ৯৬) বিশেয়ম্ ॥ ৬৯ ॥ 

এবং সাশ্রুধারং সোরন্তাড়ং ক্রন্দন্ত্যাং তশ্যামতিগভীরোহপি ভীরোপিতমোহো 
(৯৭) মিআপুরন্দরোহুপি চক্রন্দ। তরোশ্চ ক্রন্দতোঃ ক্রমেণ বিগতহাসকলং (৯৮) 
সকলং নগরমেব ক্রন্দিতূমারেভে ॥৭০ 

(৯৫) রে রে সাক্ষেপসম্বোধনং, (৯৯) গঙ্গায় আব্তময়-প্রদেশে, গ্হেবেতি পাক্ষিক'- 

হম্ববিধনান চ্ছন্দে।বিভঙগঃ ॥ ৬৯ ॥ 

(৯৭) ভিয়া রোপিতো মোহো যন্ত, (৯৮) বিগত হ।সন্ত কলাশি যম্মাৎ ॥ ৭*॥ 

আমার মনে হয়, প্রদোষকালে যখন সে পথে ভ্রমণ করিতেছিল, তখন রানু 
আসিয়া চন্দ্র মনে করিয়া আমার পুল্রকে এস করিয়াছে ; অথব| কোনও চোর তাহাকে 
সথবর্ণগঠিত প্রতিমা জ্ঞান করত মুগ্ধ চিত্তে হরণ করিয়াছে ॥৬৮ 

রে রে বিধি! আমি ত তোমার কোনও অপরাধ করি নাই, যাহাতে তুমি কুণিত 
হইয়া আমার এইরূপ অনিষ্ট করিতেছ! আমি যদি কোনও প্রকারে আমার পুজকে 
না পাই, তাহা হইলে অগ্ভই আমি জাহ্ৃবী-জলপ্রবাহে প্রবেশ করিব ॥৬৯ 

এইরূপে শচীদেবী যখন অশ্রস্ধার] মোচন ও বক্ষঃশ্থলে করাঘাত করিতে 
করিতে কাদিতেছিলেন, তখন মিশ্র পুরন্দর গম্ভীর-প্রকৃতি হইলেও তিনি ভীত ও 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়। রোদন করিতেছিলেন। হারা উভয়ে এইরপে ক্রন্দন করিতে 
থাকিলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত নগরব|সিগণ হাস্যলেশ রহিত হইয়! ক্রন্দন করিতে আরগ্ 
করিল ॥৭০ 



১৫৮ জীতীগৌরাজ-চন্প; 

তস্মিংস্চ ব্রুম্দনরবে নরবেদনাকরে ন কেবলং কিন্থু মোহনে বিহায়সাং হায়সাং 

দ্রাবণেহপি (৯৯) নানা বিধাবতি বিধাবতি (১০৪) দিশঃ সকলাঃ স কলানিধিস্তং নিশম্য 

শম্যঙারেণেব দন্দহামানে। নগরশোভেক্ষণক্ষণমপহায় সদনাসদনায় (২) সাভিলাষে 

বভুব ॥৭১ 

অতস্াভ্যাং মোষকাভ্যামোষকাভ্যামপি (৩) জগতস্তন্যা সকলকম্মকল্লেন 

ংকল্লেন সংনিযোঞ্জিতাভ্যাং জিতাভ্যাং তম্মায়য়া৷ তুদ্গৃহমেব স্বগৃহমিতি মন্থ! আগতাঃ ম্মঃ 

স্বগৃহ'মিতি মুকুর্নদন্ত্যাং তত প্রাঙ্গণং প্রবিবিশে ॥৭২ 

যাবেব হ্ত্বাছুনয়ভাং গ্রভুং তম্ 
আনীয় ভাবেব পুনঃ ম্ম দত্বঃ। 
অহে। বিচিত্র। খলু তস্য লীল! 
ল্ৃতাঁপি যা চিত্রয়তেহপি বিজ্ঞান্ ॥ ৭৩। 

(৯৯) অয়লাং লৌহানাং দ্রাবণে দ্রাবকরেঃ (১০০) ন|নাপ্রকারবতি বিপাবতি বিশেষেণ 

ধাবতি, (১) নগরশোভাদশনোত্মবং, (২) গৃহাগমনায় ॥ ৭১ ॥ 

(৩) .মোষকাভ্যাং চৌরাভ]াং ওষক।ভ্যাং জগতে। দাহকাভ]াং ॥ ৭২ ॥ 

তাহাদের সেই ক্রন্দনধবনি কেবলমাত্র যে মানবগণেরই বেদনা জন্মাইতেছিল, র 

তাহা নহে; অধিকন্তু তাহ শুনিয়া পক্ষিগণ মোহিত এবং লৌহ সকলও দ্রবীভূত 
হইতেছিল। যখন এইরূপে সেই ধবশি নানাপ্রকারে সকল দিকে সঞ্চারিত হইতেছিল, 

তখন সেই কলানিধি গৌরচন্দ্র তাহ! শুনিয়া শমী কাঠ্ঠের জলন্ত অঙ্গারের দারা অত্যন্ত 

দগ্ধ হইবার ম্যায় অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া! নগরশোভাদর্শনের আনন্দ পরিত্যাগ করতঃ গৃহে 
আিবার জন্য অভিলাষী হইলেন ॥৭১ 

অনন্তর জগতের পীড়াদায়ক সেই চৌরছুয়ও প্রভুর সকল কম্মসাধনসমর্থ সঙ্কল্লের 

ছারা চালিত ও তাহার মায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়। প্রভুর গৃহকেই নিজগুহ মনে করিয়া 

«আমার ঘরে আসিয়াছি” এই কথা বলিতে বলিতে তাহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল ॥৭২ 

যাহার! গ্রভুকে হরণ করিয়া লইয়। গিয়াছল, তাহারাই পুনরায় তাহাকে আনিয়া 
দিল। অহে1! প্রভূর লীল। সত্যই অতি বিচিত্র। তাহা স্মরণ করিলে বিজ্ঞব্যক্তিগণও 

বিস্ময় গ্রাণ্ত হইয়। থাকেন ॥৭৩ 



বন্ঠ আম্বাদঃ ১৫৯ 

চৌরাংসতঃ সোহবরুরোনথ যাবদ্ 
গৌরোহছননে হি জন মুসূস্তে। 
উচ্চৈরয়ং গৌর ইতি ক্রুবাণাঃ 
কোলাহলং সংব্যধুরেকদৈব ॥ ৭8 ॥ 

ত্ দৃষ্ট। সর্বেব জনা বারিপতি-বারিপতিতা* (8) স্তরণিং প্রাপ্যেব নানাগদ- 

নাগদশন-চব্যমাণা (৫) রসায়নং প্রাশ্যেক বেষ্টিত বন-তনুনপাতা (৬) হনুনপাতা- 

(৭) মনুদালীং লব্ধেব ভব-পবনাশণেন (৮) নাশনেন পীড়িতান্তম্নাম-মন্তরমুচ্চা্য্েব 
দুষ খাদ্িমুক্তা বভৃবুঃ ॥ ৭৫ | 

তর্দ। চ তেষাং যুগপদ্ভুজান্তরং 
শিশুং সমারোপয্সিতুং তমিচ্ছভাম্। 
মন্চেইভবিষ্যৎ কলহঃ পরস্পরং 
ন্ গচধাস্যন্ জড়ভাং সুখেন ভে ॥ ৭৬ ॥ 

জপ পাপী শী পা কি 

রি সমুদ্রজলে পতিতা, (৫) নানারোগ। এব নাগদশনাঃ সর্পবিশেষ্তাঃ, (৬) 

বনতনূনপাত। বনানলেন বোষ্টিতাঃ (৭) অনুনে|হনু/নঃ প্রচুরঃ পাতে গতিঃ পঙনং যস্তাঃ, অধুদালীং 

মেঘশ্রেণম, (৮ ) সংসারদপেশ ॥ ৭৫ | 
বাকি ভিপকপ পা পা পথ আপা আপন কা কা পানা পা আখি 

গৌর যখন তন্বরের স্বন্ধ হইতে অঞ্গনে নামিলেন, তখন ওত্রস্থ সকল 
লোকে উচ্চৈঃম্বরে “এই গোর”, “এই গোর” এই কথা বলিয়া একই সময়ে কোলাহল 

করিয়া উঠিলেন ॥ ৭৪ ॥ | 

সমুদ্রজলে পতিত ব্যত্তি নৌকা পাইলে, নানারোগরূপ সর্পদন্তের ছারা 

চবিবত ব্যক্তি রসায়ন ভক্ষণ করিলে, ধনাগ্নি-বেষ্টি ব্যক্তি প্রচুর বর্ষণশীল মেঘমালা 
প্রাপ্ত হইলে এবং সর্ববনাশকর সংসার-সর্প কর্তৃক প্রগীড়িত ব্যক্তি ভগবানের নাম 

মন্ত্র উচ্চারণ করিলে যেমন দুঃখ হইতে খিমুক্ত হয়, সেই প্রকার প্রভুকে দেখিয়া 

সমস্ত জনগণ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইলেন ॥ ৭৫ ॥ রি 
প্রভুর দর্শনজনিত স্থখে যদি তাহারা তখন জড়তা প্রাপ্ত না হইতেন, তাহ 

হইলে সকলে শিশুকে যুগপৎ বুকে লইবার জদগ্চ ইচ্ছুক হওয়ায়, বোধ হয়, তাহাদের 

পরস্পরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইত || ৭৬॥| 



১৬৪ শীপ্ীগোরাজ-৮-্পঃ 

ততম্চ--যে! ঘঃ ক্রমেণ জড়ভাং বিজহে স সোহমুং 
ক্রোড়ে নিধায় মুদ্দিতঃ শতশশ্চ, চুদ্। 
জঘো শিরোহন্য শতশে। বত জীব জীবে- 
ত্যাঈীর্বচঃ পরিজগা।দ চ সাশ্রয্ধারম্ ॥ ৭৭ ॥ 

মাত। তু পুক্রং নিজবাহুমধ্যং 

যদ। যদ নেতুমন! উদস্ছ(। 

তদ্৷ তদৈবাতিশয়-প্রমোদাৎ 

সঞ্জাতকম্পাকুলিতা পপ।ভ ॥ ৭৮ ॥ 

তদেবং ওনয়ান্তিকং তশ্যাং প্রাপ্ত,মপারয়স্তথ্যামতিমতিমতী (৯) শ্রীমতী মালিনী 

তমানীয় তদক্কে সমর্পয়ামাস ॥ ৭৯ ॥ 

(৯) অত্িমতিমতী অতিশয়বুদ্ধিমতী ॥ ৭৯ | 

অনন্তর যে যে, ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে জড়তা ত্যাগ করিতে লাগিলেন, সেই 

সেই ব্যক্তি প্রতুকে কোলে লইয়। সানন্দে অশ্রধারা মোচন করিতে করিতে শত 

শতবার তাহাকে চুম্বন করিয়াছিলেন, শত শতবার তাহার মস্তক আব্বাণ করিয়াছিলেন 

এবং শত শতবার “জীব জীব” (বাচিয়। থাক, বাঁচিয়। থাক ) বলিয়া তাহাকে 

আশীর্বাদ করিয়াছিলেন || ৭৭ | 

মাতা পুজকে নিজ বাহুমধ্যে (বক্ষে ) লইবার ইচ্ছায় যখন যখনই গাত্রোখান 

করিয়াছিলেন, তখন তখনই অতিশয় আনন্দভরে কম্পিত হইয়া পড়িয়া 

গিয়াছিলেন ॥ ৭৮ ॥ 

এই প্রকারে শচীমাতা৷ পুত্রের নিকট যাইতে অসমর্থ হইলে, অতি বুদ্ধিমতী 

প্ীমত্তী মালিনী বালককে লইয়া তাহার অস্কে প্রদান করিলেন ॥ ৭৯ ॥ 



ষষ্ট আম্বাদঃ ১৬১ 

ততশ্চ স৷ নেত্রযুগাৎ স্তনদ্বয়।- 
দপি প্ররীণৈঃ (১০) পয়সাং ঝরৈভ্ শম্। 
নিষিঞ্চতী পুজমচুন্দদবন্থি ক! 
নিমেষশূষ্যাক্ষিযুগী দর্র্শ চ ॥ ৮০ | 

তদেবমাশন্দ-কোলাহলেন কিয়তি সময়ে নিরীয়মাণে (১১) রীয়মাণেক্ষণজলাঃ 

(১২) সর্বেব তং পপ্রচ্ছুঃ--তাত! বিশ্বস্তর! কুত্র যাতোহসি, কুত্র শ্থিতোইসি, 

বদ বদেতি। স চ সর্ববামুদন্ত-মুদন্ত (১৩) মন্যশানধিকমেব বর্শয়ামাসান্তরেণ 

স্বচাতুরী-বিলাসম্॥| ৮১ || 

তচ্ছত্বাতিমুিতন্ৃদয়ঃ জদয়াঃ জর্বেব সিচয়-নিচয়-নির্বপণায় (১৪) তাবন্বেষ- 

যামাস্থঃ। তৌ তু তক্করাঁবন্ধর- (১৫) ববরূঢ-মাত্রে ভগবতি গ্রহো মুক্ত বলপন্ধ- 
স্বরূপাববোধৌ ততঃ পুরতঃ (১৬) পুরত (১৭) এব পলায়াঞ্চক্রাতে । ততন্তো 
ন্ ১ সর্ব্বে বিন্ময়।কিতরঙগে রজেণ মমজ্জুঃ || ৮২।। 

( ১৬) ্ষরিতৈ পয়মাং জলানাং ছুপ্ধানাঞ্চ ॥ ৮* 

(১১) নির্গচ্ছতি, ( ঈঙগতৌ ) (১২) পাপী (১৩) সর্বেধাম্ অমুদো২ স্থখ- 
্তাস্তে। যম্্াত্তম্ উদস্তং বার্ত।ম্ ॥ ৮১ ॥ 

(১৪) বন্ত্রমূহদ।নায়। (১৫) তস্করাবঙ্করৌ চৌরাধমৌ, (১৬) অগ্রতঃ, (১৭) 

নগরাথ | ৮২॥ 
০ ৯৯ শি পশপ্পপিসপপিশপী আপপীপাপলা 8 ৩ লপ্পপ  সিপীপীশি ৮০৯৫ ৩০ পিপিপি | আত পপ ২ শা আিশ্পীশী তি পঙ্পা পি ীপীপাপাশি আপা তিশা শি ২ এলপি ২ সা পতি শিাশি ২১০৮ পপ পা শপ পাশা 

তখন জননী শচীদেবী : নয়নযুগল হইতে ক্ষারত অশ্রপ্রবাহ ছার এবং স্তনদ্য় 

হইতে ক্ষরিত দুগ্ধ প্রবাহের দ্বারা (অথব। নয়ন যুগল ও শুন বুগল হইতে শ্ষরিত 

যথাক্রমে তশ্রঃ ও দ্ুপ্ধ প্রবাহের দ্বার) পুজ্রকে অতিশয় সিক্ত করিতে করিতে তাহাকে 

চুম্বন এবং নিনিমেষ নয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥ 

এইরূপে আনন্দ-কোলাহলে কিছু সময় গত হইলে সকলে নয়নজল মোচন 

করিতে করিতে প্রভূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস বিশ্বস্তর ! কোথায় গিয়াছিলে ? 
কোথায় ছিলে? বল বল” তিনি নিজের চাতুর্যময়ী লীলাটি ব্যতীত সকলের দুঃখহারী 
সেই বৃত্তান্তটি ন্যুনাধিক পরিমাণে সকলের নিকট বর্ণনা করিলেন || ৮১] 

৮, 



১৬২ শা] এ॥গৌরাহ০৯পু: 

তত: প্রঘ।ণে জননী ভুজান্তরে 

নিবিশ্য গৌরে পিবতি স্তনং মুদ।। 
উদ্দৈয়তেন্দুঃ কিমু পুর্ব্ধয়। দিশ| 
তদীক্ষণার্থং স্বমুদঞ্টিতং মুখম্॥ ৮৩ || 

তর পয়নায়নায়ত (১৮) মালেক্য বাসে বিশবন্তরো মাতিরং মাতরস্তরীক্ষাস্ত- 

পীক্ষ]1ং (১৯) খুকুষে রুষেব কিঞিপরুণঃ কোঠপি রাজচংসে। বিরাজতে বিরাজ- 

তেষ্টতমেনানেন (২০) বিহ%ং মে লাঁলস। ভবঠ্যলস। ভবতাত্র মা ভব, কিন্তু 

শিবধ্যানয়ন্েণম্ || ৮৪ || 

তি শীল পাপা শাস্তি জাত এ 

(২৮) নয়শপধাগতম্, (১৯) আকাশমধ্যে দশনম্. (২৭) পক্ষিরাজতয়া ইষ্টতমেন ॥৮চ| 

সকলে তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হৃদয়ে সদয়ভাবে বস্সসমুহ দান 

করিবার জন্য তাহাদের দুইজনকে অনধণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু সেই দুই তস্কর 

ভগৰান্ স্বঙ্ধ হইতে নাঁমিবামাত্র পিশাচ-গ্রহমুক্ত ব্যক্তির স্যায় স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়৷ 

তাহার অগ্রেই নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের ছুইজনকে 

না দেখিয়। সকলে কৌতুকপুর্ণ বিস্ময়-সাগর-৩রলে নিমগ্ন হইয়াছিলেন || ৮২ || 

অনন্তর গুহ লিনো জননীর অঙ্কে বসিয়া গৌর আনন্দে জননীর স্তন পান করিতে 

লাগিলেন। তখন চন্দ্র যেন তাহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় পুর্বদিক দিয়! তাহার 

মুখখানি উত্তোলন করিয়। উদিত হইয়াছিল ' ৮৩ 

তখন বিশস্তর চন্দ্রকে নয়নগোচর করিয়া জননীকে বলিলেন-_-“মাতঃ! 

আকাশমধ্যে কোনও একটি রাজহংস ক্রোধে যেন কিঞি রক্তবর্ণ হইয়া বিরাজ 
করিতেছে-_দেখিতে পাইত্ছে কি? এই পক্ষিরাজটি আমার একান্ত অভীষ্ট | ইহার 
সহিত বিহার করিবার জন্য আমার লালস। হইতেছে । তুমি আমাকে এটি ৰাধিয়' 
আনিয়া দাও। এ বিষয়ে তুমি অলস হইও না || ৮৪ || 



ষ্ঠ আহ্বাদঃ ১৬৩ 

্লাতোব।চ __মুগ্ধমতে ! নাশ্রৌবীঃ কুতোহপি লোকা কদাপি ত্বম্। 
ন ভবতিপচক্রাঙগো। (২১) হয়ং কিন্তু জগন্মাতূলম্চন্দ্রঃ ॥ ৮৫ ॥ 

এতম্মাতুর্চনমাকর্ণ। সপরিহাস-হাসমুবাচ শনয়োন যোগ্যং মাতস্তবেদং বচনং, 
একঃ কথং হ্যাভ্জগতে৷ মাতুলো, মা তু লোকবিরুব্ধঘেবং পুনব্রবীঃ ভবশ্যা মাতুলঃ 
[কং মমাপি মাতুলঃ হ্যাৎ ?॥ ৮৬ || 

তচ্ছ,ত্বা সহসং (২২) সহ-সম্মোদঞ্চ জগদে জনন্তা ন ন্যায়বিরুদ্ধং মম বচনং। 
শয়তাং_ 

লক্ষমীর্জগতো। মাতা, ভার্য্যা বিষ্চোর্জগণস্্,ও। 
তল্যাঃ সহোদ্রোকয়ং ভবতি জগন্মা তুলশ্চক্দ্রঃ ॥ ৮৭ ॥ 

পুক্রঃ স্ম সচমণ্কারমাহ_-রম! হরিপ্রেয়সী শ্রেয়সী শ্রেণীযু স্থন্দরীণ।মিতি আঁয়তে, 
অযস্থ রাজতকংসবন্ (২৩) মুখকরচরণাস্ত বয়বরহিতস্তম্য।ঃ সহোদধরঃ কথং ভবেন্তুবে খলু 
সৰৰত্র সোদরয়োঃ সারূপ্যমেব সমীক্ষতে || ৮৮ || 

(২১) হংসঃ, ॥ ৮৫ ॥ 

(২২) সহাসম্ ॥ ৮৭॥ 

(২৩) রূপ/কাংস্তপাত্র বধ ॥ ৮০ ॥ 
৯ পপ শস্পাশত পারল পাল পাপা পিসি পাস 

মাতা উত্তর করিলেন-_-“মুগ্ধমতে (বোকাছেলে) তুমি কি কখনও 

কাহারও নিকট শোন নাই--এটি রাজহংস নয় কিন্তু উহা জগতের মাতুল 
চন্দ্র? || ৮৫ || 

জননীর এই কথা শুনিয়া পুল পরিহাস মিশ্রিত হাস্যসহকারে বলিলেন__ 

“মা! তোমার একথ সমীচীন নর। এক ব্যক্তি কি প্রকারে জগতের মাতুল হইবে? 

তুমি লোকবিরুদ্ধ এরূপ কথা আর বলিও না। তোমার মাতুল কি প্রকারে আমার 

মাতুল হইতে পারে ? ॥ ৮৬ || 
তাহা শুনিয়া জননী সানন্দে হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_-আমার বাক্য ন্যায়. 

বিরুদ্ধ নহে। শুন-__“লক্ষী জগতের মাতা এবং তিনি জগতের স্ষ্টিকর্ত! বিষুতর ভার] । 
এই চন্দ্র সেই লঙ্গমীর সহোদর, স্ুতর|ং ইনি জগতের মাতুল” ॥ ৮৭ ॥ 

পুক্র তখন বিস্ময়ে বলিলেন_-লক্ষমী শ্রীভরির প্রিয়তমা এবং স্ুন্দরীগণের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠা-_-এই কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই চন্দ্র রজত ও কাংস্ত- 



১৬৪ হীতহীীগৌরাঙ্গ-চম্পঃ 

এত পুজবচনাম্ব *মাচম্য সহাসং সহাসংখ্য সখ শচী পুনরাচ%__ 

মুখকরচরণাভৰয়বহীনে! ন ভবতি শশী তাভ || 
কিন্তু বিদ্রিতয়াসৌ লোকৈঃ সংলক্ষ্যতে তথ্বৎ (২৪) ॥ ৮৯ ॥ 

মাতুরা৮মেতামেহাথা- (২৫) মাকলবা ক্ষণং বিষৃশ্ঠ পুভ্রঃ পুণরনুযুযোজ (২৬) ঘে' 

জননি! হয়োভ্ড সমাধিং (২৭) স ম। ধিনোত (২৮) কিন ধারণশক্ডিরহিতোইপি গগনে 

গচ্ছন্নসৌ কথং ন পঙতি, তধাচগ্র | ৯০ ।। 

মাতোবাচ-_পুজ। শ্হিরে। নতম্ব।নৃদ্ধে ভাগে সদৈবাস্তি। 
তন গচ্ছত্ি রথ? শশিনস্তম্মাৎ পতভ্যসৌ ন।ধঃ || ৯১ ॥ 

(২১) মুখাগ্কাবযবহীনবৎ ॥৮৯॥ 

(২৫) এ গ্রপোহথঃ ময়। ঠাম্,। (২৬) পপ্রক্ছৎ (২৭) আমাধানং) (২৮) স 

সমাধিঃ ম। মং [ধনে16* গ্রীণয়তি ॥ ৯০ ॥ 
মাপ এ শী 

শত পাও শী 

পাত্রের শ্টায় মুখ কর চরণ প্রভৃতি অবয়ব রহিত । আঅ৩ঙএব চন্দ্র কিরূপে লঙ্গমীর 

সহোদর হই পারে? যেহেউু, এ মংসারে সর্ব সহোদর ও সহোদরার মধ্যে সাদৃশ্ঠাই 
দেখিতে পাওয়া যায় ॥৮৮ 

পুত্রের এই বচনামৃঠ পান ( আস্বাদন ) করিয়া শচী পুনরায় সহাশ্যে ও অসীম 
আনন্দভরে বলিলেশ--বশুস ! চন্দ্র মুখ, কর, চরণার্দি অবয়বশুন্তা নহে। কিন্তু অনেক 
দুরে আছে বলিয়া লোকে উহাকে এঁ প্রকার দেখিয়া! থাকে ॥৮৯ 

মায়ের এই অথধুক্ত বাক্য শ্রথণ করতঃ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া পুত্র পুনরায় প্রশ্ন 
করিলেন--তুমি যে সিদ্ধান্তটি বলিলে, তাহাতে আমি সন্ত হইয়াছি। কিন্তু “আকাশের 
ত ধারণ শন্তি নাই। অতএব সেই আকাশপথে গমন করিতে করিতে চন্দ্র কেন 
পড়িয়া যায় ন'স্্তাহা আমাকে বল'” ৯৩ 

মাতা উত্তর করিলেন__পুভ্র! উর্ধভাগে বাযু সর্বদা শ্থিরভাবে বর্তমান 
আছে। সেইন্থান দিয়াই চন্দ্রের রথ গমন করে, স্ৃতরাং সে নীচে পড়িয়া 
যায় না ॥৯৭ 



ষষ্ঠ আম্বাদঃ ১৬৫ 

এবং কথা শ্রবণ-সৌখ্য-সমেতনিদ্রু 
শয্য।তলে সুতমঙীশয়দন্থিকাসৌ।। 
ভৃত্যস্তয়ো স্ব দুম ব্যজনেন কশ্চিৎ 

সংবীজনং স্ম কুরুতে বঘূনন্দনাখ73॥ ৯২ ॥ 

ইতীত্যাদি গ্রীগৌরলীলাস্বতে মধ্যবাল্যবিলাসে। নাম যষ্ঠ আস্থা: ॥ 

এইরূপে কথাশ্রবণজনিত স্থে পুক্র নিদ্রিত হইয়। পড়িলে জননী শচীদেবী 

তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন। তখন রঘুনন্দন নামক তাহাদের কোনও এক 

ভৃত্য ব্যজনের ভ্বার। ধীরে ধীরে তাহাকে বাতাস করিয়াছিলেন ॥৯২ 

ইতি প্রীগৌরলীলামৃতে মধ্যবাল্যবিলাস নামক ষ্ঠ আস্বাদ ॥ 



শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 
80৮05 

নশুঙ্ম আক্াদঃ 

অথ জগদিনে (১) পিন্শেহনুকুলে  হুখভরজনিকরে (২) রজনীকরে চ 

সবৰশুভেক্ষণে (৩) ক্ষণে আমত। মিআ-প্রধানেন বিধানেন বিষ্াবন্তিরভিহিতেন হিতেন 

চুড়াকরণং স্থঙহ্য ৬হ্য ১৩ ১ 

তদ| তু গৌরস্য শিরঃ সুমণ্ডিতং 
মল্লীঅ্রজানদ্ধমণীব সংবন। 
সুর(পগা-সুন্দর-বারিধারয়। 

স্থমেরুশৃজং পরিবেষ্টিতং যখ। ॥ ২। 
তদ] সুবিদ্ধে শ্রুবণদ্ধয়ে গুভু- 
দরধার জান্ঘ,ন্দ-কুগুলীঘ্বয়ম্। 
পত্ত.ং জগন্সেত্র-চকোর-বালকান্ 

পাশাবিবাস্যেন্ধু-নিতান্ত-লোভিতান্॥ ৩ ॥ 
তন্মিন্ পুনঃ কুগুলিবাদ্বয়ে প্রভেঃ 
কশ্চিও সম।রোপয়তি ম্ম মৌক্তিকম্। 
জগল্মনোমীন-গণ-গ্রহেচ্ছয়। 

কিং বঙ্গ লোভ।ং বড়িশে হিরগয়ে ॥ ৪ ॥ 

(১) জগত ইনে প্রভৌ, (২) শ্খাতিশয়োৎপান্তিকরে, (৩) নর্বশুভানামীক্ষণং যত্র ॥১1 

তনম্তর জগতপতি সুর্য এবং স্খাতিশয়জনক চন্দ্র অনুকূল হইলে 
সর্ববশু ভলক্ষণাথিত-ক্ষণে শ্রীমান্ মিশ্রবর পণ্ডিতগণ-কধিত হিতকর বিধানে পুভ্র বিশ্বস্তরের 
চুড়ীকরণ করিয়াছিলেন ॥১ 

তখন গোৌরের স্থন্দর মুগ্ডিতমস্তক মল্লিকামালাদারা বেষ্টিত হইয়। স্বরধুনীর 
সুন্দর বারিধারা পরিবেষ্টিত স্মেরুশৃঙ্গের নায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিল ॥২ 

প্রভু তখন নিজের বদনচন্দ্ের দ্বারা নিতান্ত লোভিত জগত্বাসিজনবুন্দের নয়নরূপ- 
চকোর-শাবকদিগকে ধরিবার জন্য পাশঘ্য়ের ন্যায় স্থবিদ্ধকর্ণযুগলে দুইটি হ্বর্ণকুণডল 
ধারণ করিয়াছিলেন ॥৩ 

প্রভুর সেই কুগুলঘয়ে কেহ একটি মুক্তাফল সংযুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। 



সপ্তম আন্বাদঃ ১৬৭ 

তদেবং বালক-লীলয়৷ কলালয়া (8) মোহিতাণাং মানবানীং নবাণাং মোদানাং 

ংবদ্ধনায় বদ্ধনায় (৫) চ দুঃখানামহরতিহরতি (৬) গৌরবিধো। কদাচিৎ কোহপি কোপিতা- 

কামিতাদি (৭)-বঞ্জিতোহজ্জিতোরুতপা বালগোপালোপাসকস্তৈধিকো! ত্রাঙ্গণে! 
মিশ্রগুহেহতি ধির্বভূব 1৫ 

ক্কন্ধে চারু-বিহজিকাং (৮) দধসৌ তীর্থান্তুপুরৈর্ঘটে; 
সংর(জও-পিটক (৯)-দ্ধয়েন বিলসকোটি (১০) দ্বয়াং চিক্কণমৃ। 

কাষা ম়ান্বরধূক্ স্তুপর্ববতটিনী-মৃ্স্া-বিলিগ্াঙগ ক- 

স্তেজোরা শিভিরুজ্জ্বলে। রবিরিব শ্রীমান্ বিবেশালয়ম্॥ ৬ ॥ 

(8) কলে: ইলয়া কলীলয়! কণিব!চা, অথবা কিরেব ইলা ইরা সুরা তয়া। (€) 

ছেদনায়, (৬) অহঃ অঠিহরঠি দিনং যাপয়তিঃ (৭) কোপকামাদীতার্থঃ ॥ ৫ ॥ 

(৮) ভারযস্তিং “বাক” ইতি ভাষা, (৯) পিটকঃ পেড়া “পেটাবী” ইতি ভাষা, (১০) 

'গ্াজ্ত। ॥ ৬৪ 

( মনে ৫ যেন) কেহ কি চিল সনি মনোরূপ মুলার দন ধরিবার 

ইচ্ছায়-ন্বর্ণময় বড়শে লোভনীয় বস্তু যোজিত করিয়। রাখিয়াছে ?॥8 রঃ 

এইবূপে গৌরচন্দ্র যখন কলির শাসনে অথবা কলিরূপ স্তুরা দ্বারা মোহিত 

মাঁনবগণের নবীন আনন্দবদ্ধন ও ছুঃখরাশি থণগ্ুন করিবার জন্য বাললীলায় দিনযাপন 

করিতৈছিলৈন, তখন একদ! কামক্রোধাদিবজ্ভিত, মহাতপস্থী, বালগোপালের উপাসক 

কোনও একজন তৈথিক ব্রাহ্মণ আসিয়। মিশ্রগুহে অতিথি হইলেন ॥৫ 

তিনি স্বন্ধে একটি সুন্দর বাক ধারণ করিয়া মিশ্রভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 

সেই বকের চিক্ষণপ্রান্তঘয়ে দুইটি পেঁটারী শোভা পাইতেছিল। তাহাতে ভী্থজলপূর্ণ 

ঘটসকল বিরাজিত ছিল। তাহার পরিধানে কাষায় বসন এবং অঙ্গ গজামৃত্তিক। 

দ্বারা বিলিপ্ত ছিল এবং তিনি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল তেজোরাশিমগ্ডিত ও সিন 

কান্তিযুক্ত ছিলেন ॥৬ 



১৬৮ শ্ীহীগোরাজ-চস্পূঃ 

তথ কথমুনিমিব ব্রজগাজে! বিলোক্য মিএপুরন্দরঃ সাদরঃ জাদভ্রুহধঃ (১১) 

সমৃখ।য়াভ্যবাদয়তাহদয়তাপি দিব্যমাসনং সপন্দনোপম|য় তস্মৈ ॥৭ 

অজীকৃতা সনমবেক্ষ্য স তৈধিকং তং 
নিশ্রে। নিনেজ শুচিনান্য জলেন পা । 
অর্থ্যং দদেো সমধুপর্কমপাঞ্ পাক্জং 

ম্যুন। ভবেদ্ধি খলু সতম্থতিথে; সপর্যয। ॥ ৮ ॥ 

স ৮ ততুদশীকত্য স্থখাজীপস্তজাগতং বিশ্বপগ্তরং বিলে।ক্য সঙমণ্কারং পরামমর্শ-_ 

জ্ৰান্ত। ময়। জনপদ্জ। বহবোহপি কিন্তু 
নৈতাদৃশ; কচিদলে।কি শিশু অনোজ্ঞঃ। 
চিজং বিলোক্য সকদেব যমীক্ষণে মে 
নাম্মস্লিবত্ত্য পুনরাব্রজিতুং ক্ষমেতে। ৯॥ 

(১১) আদভ্রেণ অনল্লেন হর্ষেণ সহিতঃ, অদয়ত অদত “দয় দানে” ॥ ৭॥ 
/ পপ শা পিসী 

অরঞজ্জরাজ নন্দের গ্যায় মিশ্রপুরন্দর কথমুণি সরশ সেই অতিথিকে দর্শন করিয়া 

সাদরে ও প্রচুর হর্ষভরে গাত্রোখান পুর্ববক তাহাকে অভিবাদন করিলেন এবং সনন্দন 

তুল্য সেই ব্রাহ্মণকে বসিবার নিমিত্ত দিব্য আসন প্রদান করিলেন ॥৭ 

সেই তৈধিক ব্রা্গণ আসন গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া মিশ্র শুদ্ধজলের ছারা 
উহার পাদদ্ধয় প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। জভ্জনদিগের নিকট অতিথির সেব। 

( বিশেষভাবে করিলেও তাহা) অল্প বলিয়াই অনুমিত হইয়া থাকে ॥৮ 

তিনি সেই অর্থ্যাদি অঙ্গীকার করিয়া স্থখে উপবেশন করিলে সেখানে বিশবশুর 

আবসিয়। উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া সেই তেধিক সবিশ্ময়ে বিচার করিতে 
লাগিলেন--আমি বু জনপদ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এইরূপ মনোহর শিশু কোথায়ও 

দেখি নাই। কি আশ্চর্য্য! ইহাকে একবার মাত্র দেখিয়া আমার নয়নগ্য় ইহা হইতে 

পুনরায় ফিরিয়। আসিতে অমর্থ হইতেছে না।॥৯ 



সগুম আশা দঃ ১৬৯ 

অথ মিশেণ ৬দনুমতিং নীতা পাকসামগ্রীসাধনে কৃতে স খলু ননাপ্রকারাণ্যমানি 

পক! পরিবেশ্ট শ্বেউদেবায় বালগোপালায় নিবেদ্ভ তদভোজনলীলাং ধ্যাতুমারেভে ॥১০। 

যথা-_-ভূমৌ জানু নিধান্ন বামমতুলং বামং করাজং তথা 
জানুভোল্য পরং পরঞ্ চরণং বিন্যস্ত ভূমীতলে। 

ভুঙক্তেহম্নং বিরল নুলীদলভৃতা সব্যেন হস্তেন 5.€ 

সপিব্যগুন-মৃপ-পুপ-সহিতং শ্রীবালগে।পালকঃ ॥ ১১ । 

ওেবং জাতভাবকন্থ (১২) ভাবকস্য তস্য ভক্ত্য। সমাকৃষ্টে। ভগবান, বিশবস্তরস্তস্য 

সমীপং গহ। তদ্ধ্যানানুসারেণ শুদন্নং বুভজে ॥ ১২ ॥ 

(১২) জাতঙরতে ॥ ১২ 

অনন্তর মিশ্র তাহার অনুমতি লইয়া পাকের সামগ্রী আয়োজন করিয়! দিলেন। 

তিনি নানাপ্রকার অন্ব্যপনার্দি পাক করিলেন এবং তাহা পরিবেশনপুর্বক নিজের 

ইফ্টদেবতা বাঁলগোপালকে নিবেদন করিয়। তাহার ভোঞ্রনলীল। ধ্যান করিতে আরস্ত 

করিলেন ॥ ১০ 

যথ।-__শ্রীালগেপ।ল ভূমিতে অনুপম বামজানু এবং বামকরৰ মল স্থাপনপুববক 

দশ্ষিণজানু তুলিয়। এবং দক্ষিণ চরণ ভূলে গ্যন্ত করিয়। বিরল অঙ্গুলীদলঘুক্ত দক্ষিণ 

হন্ডের রা ঘৃতযুক্তব্যঞ্জন-সুপপিষ্টক সমন্বিত অন্ন ভোজন করিতেছেন ॥ ১১ 

এই প্রকারে জাতরতি সেই ভাবনাশীল ব্রণের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়। ভগবান, 

বিশ্বন্তর তাহার সমীপে গমণ কয়িয়। তাহার ধ্যানানুসারে সেই অন্ন ভোজন করিতে 

লাগিলেন ॥ ১২ 

৮৬ 



১৭০ ই হাগোৌরা স-৯৯৮]১ 

তস্য ৯ ভোভনরবতে। বঠাজিতধ্যাণঃ স দ্বিজবরো জব-রোচিত-(১৩) মুখার 

স্বমনসেদমাহ স্ম। অহো।! সোহয়ং বালোহবাশোকায়ং সবিস্ময়োহহমভূবমভূবগ্ডিরূপমস্য 

সত্যং, কিন্তু সববগ্ডণমেধা দোষ। দোঁধয়ন্থে মানসং মানসন্ধানাহ-(১৪) স্ততো ন 

ভবত্যয়ম ॥ ১৩ 

ন্রন্দরোহপি পরজীব-মানস-ক্ষেভি-দে(ষযধগিলং ন শে।ভতে 

শন্বরারিরতিনুন্দরো হপি সন্ শক্রবর্গমনুপঠ্যতে বুদৈ2 ॥ ১৪ ॥ 

এব” বিম়ুশ্য শিগম্যেদবসিতারবশি 2121-0১৫)-সনমপ্যাসাসাস সামাসক্তজদয়ো (১৬) 

দয়াপয়াম কিপিগবাচ | মিআপুরন্দব্ তং তব তং লোকযিহারিহা তদন্থিকং পগ্রচ্ছ 

_--পগ্তো ! কথ্মরগের হাসন (১৭)-মাসনমাশিতোতসীতত” । স তৃবাচ ॥ ১৫ 

(১৩) জবেন বেগেন রোটি&ং প্রকাশিত যথা ম্তাৎ। 0৮) সমমাননদন্বন্ধহত ॥ ১৩ 

(১৭) আবসিশাতা। অসংযত/৮৩, 0৬) প্রিযভাষণ।সক্তমনাত। (১৭) ভোজনম্ ॥ ১৫ 
লিসা সত __ -শাশাশীপিটা তত 

প্রভুর ভোঞ্জনশব্দে সেই দ্িজবরের ধ্যান শজ হইল! তিনি অবেগে উঠিয়া 

মনে মনে এই কথ। বলিতে লাগিলেশ--অহে।! যাহাকে দেখিয়| আমি বিস্মিত 

হইয়াছিলাম।, এই সেই বালকটি। ইহার রূপ অলৌকিক সত্য, কিন্তু ইহাঁর সব্ব+গুণহারী 
দোষসকল আমার চিত্তকে আন্দোলিত করিতেছে । অতএব এ বালক জন্মনপ্রাপ্তির 

যোগ্য নহে ॥ ১৩ 

কেহ স্থন্দর হইলেও তাহার যদ এমন কোনও দোষ থাকে যাহাতে অন্যজীবের 

চিন্তে ক্ষোভ জন্মে, তাহ হইলে সেই ব্যক্তি যথেষ্ট শোভ। পায় না। কেন না, কামদেব 

অতি সুন্দর হইলেও পণ্ডিতগণ তাহাকে রিপুগণের মধ্যেই গণনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ 

এইরূপ বিচার করতঃ সেই ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বাহির হইয়া অসংযত চিত্তে আসনে 

গিয়া উপবেশন করিলেন। তিনি প্রিয়ভাষণে আসক্তচিত্ত ছিলেন। স্ৃতরাং তাহার 

দয়ার উদয় হওয়ায় তিশি কিছুই বলিলেন না। কিন্ত মিশ্রপুরন্দর তাহাকে সেই প্রকার 

দেখিয়] তীহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-_“প্রভে। ! আপনি ভোজন ন! করিয়াই 

কেন অ।সিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ? তখন তিনি উত্তপ্র করিলেন-__- ॥ ১৫ 



সপ্তম আম্বাদঃ ১৭১ 

মিশ্র! অসিদ্ধং ছোজনময়ে ন ব৷ সেত্ম্যতীঙ্ মম। 

কম্চন বালঃ কৃতবানম্ং সর্ববং ততুচ্ছিষ্টম্ ॥ ১৬ ॥ 

সিদ্ধং মম ন যর্দঘণনং তেন ন খেদে। মমান্তরে কোহপি। 

গেপাল-ভে।গলীল। ধ্যানং পুর্ণ ন যত্ততঃ সোহস্তি ॥ ১৭॥ 

মিশ্রস্ত তাং গিরং গরংগহনং মহা কম্পিততরওনুগ্তনুতিয়াহভিয়ায় গৃহমধ্যমধশবস্তং 
স্থতং সমালোক্য জঙপ্রতিঘে। (১৮) হতিঘোরলোচনে! রে রে ১পলাশয় পলাশযক্ষ" 
প্রকৃতে! (১৯) কিমেতদকরে। রদকরোরস (২০) তিষ্ঠ তিষ্ঠ” ইত্যুক। গিরি 
দর্তমন্েষয়ামাস ॥ ১৮ 

ভগবাংস্ত "মম কো দোষে! (ক) দোষাদ্বীকৃতেনায়মেব মে বনধ|হবানং বিহিতবাণী- 

(১৮) জাঙক্রোণ (১৯) পলাশঃ বাক্ষমাঃ, (২০) চিনা শ্রে)ঠ! ॥ ১৯ || 

(ক) উদ্ধীকতেন দোষা বাহুনা, (২১) 'আতুদং যপা স্তাৎ তথ। গ্চঠি স্ম। ১৯॥ 
২. শি ০৮ প ঞ শিস পেপসি লী পি 

হে মিশ্র! আমার ভোজন সিদ্ধ। হয় নাই অথব। এখানে পিদ্ধ হইবে পা । কোনও 

একটি বালক সেই অন্নসকল উচ্ছিষ্ট করিয়া দিয়াছে ॥ ১৬ 

আমার আহার যে সিদ্ধ হয় পাই, সেপ্রন্ত আমার অন্তরে কোণও দুঃখ নাই | তবে 

গোপালের ভোগলীলাধ্যান থে পুর্ণ হয় নাহ, সেইজন্ধই আমার ছুঃখ || ১৭ 

৬খন মিশ্র তাহার বাক্য তীব্র বিষবড মনে করিয়। অত্যন্ত ভয়ে কম্পিত কলেবরে 

গৃহমধ্যে গমন করিলেন এবং পুক্রকে অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অতিভয়ঙ্কর- 
লোচনে বলিতে লাগিলেন_রে রে চঞ্চলমণতে ! তোর স্বভাব যক্ষরাক্ষসের ন্যায় 

দেখিতেছি। রে সব্বনাশিশ্রেষ্ঠ! এতষ্ঠ তিষ্ঠ” এই কথা বলিয়। তাহাকে তাড়না 
করিবার ইচ্ছ।য় দণ্ড অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ 

ভগবান তখন আতনিন্শ্বরে বলিতে লাগিলেন-_ আমার দোঁষ কি? 

-এই ব্যক্তি বাহু উদ্ধে উত্তোলন করিয়। আমাকে ব্হুঝার আহ্বাণ করিয়াছিল 



১৭২ শত্ীগৌরাছ-ল্পূঃ 

হিতবাণীদুশমেব দ্রম্টং মমাদনং মাঁদনং লোচনস্যেতি শীঠৈরুত্া। পলায়মানো! মাতুরঙ্ক- 

মাতুরং কষত্তি ম্ম (১১) ॥ ১৯ 

মিশ্রস্থ পুনঃ পাকায় কারব্লেশভিয়ানুস্ভত মপি তৈথিকমথিকমনীয়বচনেন প্রসা্ধ 

পুণরপি নরপিভসমানো (২২) যতমানণে যতমনাঃ (২৩) পাচয়ামাস ॥ ২০ ॥ 

জ্ীগৌরন্ত পিতভয়ঠে! যতো নিদ্রীমগমদগমদ হারিহারিধৈর্য্য। (২৪) মাতাতে মা 

তাতোন্নিদ্রে। ভব যাব কোহপি শাহ্বয়তী” ভুক্ত তি শময়িতা। কাধ্যান্তরায় 

জগাম।। ২১।। 

(২২) নসরাবছারস্ত পিতা ধণ্মঃ তস্য সূৃশঃ, (২৩) বছমন।1 স্বলাবেন সংয ৯0৪০ যদ্ব। 

ত্স্ত ভোজনাসিদ্য। অষভমণাতঃ | ২০ ।। 

(২৪) পর্ব হমদহা-মনোহরধৈর্য। ॥ ২১ || 

এবং নয়নানন্দকর আমার এইরূপ োজন দেখিবার জন্য ইচ্ছ| করিয়াছিল ।”-_ 

এই কথ! বলি তিনি ভী৩৬া0 মায়ের কোল গিয়া উঠিলেন || ১৯ ।। 

তৈর্থিক কায়ক্লেশ্ভয়ে পুনরায় পাকের জন্য উদ্ধত না হইলেও যাচকের 

হ্যায় কমণীয় বাক্যে (অথবা প্রার্থনাযুক্ত মনোহর বাক্যে) তাহাকে প্রসন্ন করিয়া 

সাক্ষাৎ ধন্মসদৃশ স্বভাবতঃ সংযঙ্চেত। ( অথব। তাহার ভোজন না হওয়ায় অস্থিরচিত্ত) 

মিশ্র যত্রপুর্ববক্ক পুণরায় তাহার দ্বার পাক করাইয়।ছিলেন ॥ ২০ ।| 

এদিকে শ্রীগৌর পিতার ভয়ে ভীত হইয়া যখন নিদ্রিত হইয়া পড়িঙগেন, তখন 

পর্নবতগর্ববহারি মনোহর ধৈর্ম্যশালিনী মাতা শচীদেবী তাহাকে বলিলেন--“বশুস ! 

যে পর্যন্ত তোমাকে কেহ আহবান না করে, সে পর্য্যন্ত জাগিও না।”-_-এই কথ। 

বলিয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া অন্য কার্য গমন করিলেন | ২১ ॥ 



সগ্ডম আশ্বাদঃ ১৭৩ 

মিআোহপি পুক্রং শিদ্রিতমবগত্য নিশ্চিন্তে দামোদরম্থ পরিচর্ষযাথং তথেখ৷ 
বিবেশ ॥২২ 

তৈধিকত্ত পাকে নিষ্পুন্নে পুর্ববধ্দ গোপালায় নিবেছা তং খ্যায়ন্সিদং জগ|দ-_ 

গোপাল! পুর্ববং তব ভোজনক্রিয়। 
ন পুণ্তিমাপেতি মমাজনি ব্থ|। 
ততঃ সমাগত্য পুনঃ কপানিধে ! 

নিবেদিতং ভুউক্ষ। ময়েদমে।দনম্ ॥ ২৩॥ 

এবং যদ্দাহবমতি বিগ্রবরস্তদ্বৈব 
নিদ্র।ং বিহায় বিভুরাগমদ্যে তত্র। 
ভ্তে। যদাহ্বয়তি তং করুণং ক তিষ্টে- 
নিদ্রা! ভদ্দান্য বত কার্য/মপীতরৎ ক ॥ ২৭॥ 

পপেসপপপপ্পীপস্পল পা ৩ শাল ক পা শট পাপা পাক প্রাপক পাপ পি 1 শা শি শিশীীিশীসপশি তি শত 

(মহ্ও শপুজ্র নিদ্রিত হইয়াছে” জানিয়া শিশ্চিন্ত হইয়া দামোদ(রর সেবার 

নিমিত্ত তাহার মন্দিরে প্রবেশ কঠিলেন।২২ | 

পাক শেষ হইলে টঠৈধিঞ পুর্ব অনব্যঞ্জনাদি গোপালকে নিবেদন করিয়া 

তাহাকে ধ্যান করিতে করিতে এই কথা বলিতে লাগিলেন--“হে গোপাল ! পূর্বে 
তোমার ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই বলিয়। আমার মনে দুঃখ হইয়াছিল। অতএব 

হে কৃপানিধে ! তুমি পুনরায় আসিয়া আমা« শিবেদিত এই অন্ন ভোজন কর |২৩ 

বিপ্রবর যখন গোপ|লকে এইরূপে আহ্বান করিলেন, তথন প্রভূও নিদ্রা পরিত্যাগ 

করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেশ। ভক্ত যখন তাহাকে করুণভাবে আহ্ব।ন 

করেন, তখন তাহার নিদ্রাই বা কোথায় এবং অন্যান্য কার্ধযই বা কোথায় 

থাকে? ॥২৪ | 



১৭৪ জীতীগৌরাঙগ-চষ্পঃ 

ততশ্চ তশ্মিক্নোদনং গ্রসাত সতি স বিগ্রো বিপ্রোজধ্যা*মুন্মীল্য লোচনশ্যুগলং 

তলীলামালোক্য।হো লুর্ধোহয়ং  খালোহলমিতি রা বহিরেত্যাসনে 

সমুপবিখেশ | গবিশবস্তর-বপ্র€ ২৫) ৩৭5২ কণ্ম আধহিত্বাহয়িহা তন্নিকটং পপ্রচ্ছ-- 

অয়ে ! পুণ্য ১৩০ রিতাশনোহসীতি 1১৫ 

বার্ত। বদেয়ং যদহং যথা তথং (২৬) 
তদ। রুষ। নালকমেষ তাড়য়েও। 

এনং কৃপালুঃ প্রাবিবেচ্য শন্কিতো 
ন কিঞ্চনৈষ্টে রয্লিতুং (২৭) স তৈথিকঃ ॥ ২৬। 

মিশ্রস্ত ততোহতিশঙ্কীমাপনঃ কামাপনঃ প্রপদিতি বিচিন্ত্য প্রবিশ্যা বাসোদরং 

সোদরং বিখরূপন্্য পশুলমদস্তং- মদন, কুতবানসি দেহবোধমতেহধম 1 তে দণ্ডং 

করিম্যামী ত্যেবংবিধা গিরে। রুষ্টঃ সন,৮াঃয়মউারয়মিকটং (২৮) তস্য কম্পিত-সংহননে| 

(ক) হননোত1 ৭ |.২৭ 

(২৫) বগ্রঃ পিঠা, ॥ ২৫ 

(২৩) শন) বণ 2 খা) (২4) কিধান কথ সতুং শ এ৪ শশাক ॥ ২৬ ॥ 

(৮) 11খযন সচ্ছন্। কাল্পিদেহহ॥ ২০1! 

অনন্ঠর প্রাড যখন জেহ অমন ভোজন করিতে লা,গলেনঃ তখন সেই খিগ্রের ধ্যান- 

ভঙ্গ হইল । তিন গেত্রত্বয় উন্মীলনগ্ববক এ লাল। দর্শন করতঃ "অহে।! এই বালকটি 

অত্যন্ত লোভী” খারংখার এই কথ। খলিয়। । গুহ হইতে বঝাহরে আসিয়া আসনে উপবেশন 

করিলেন! অঙ্ঃপর- ্রীবিশ্বস্তরের পিঠা প্রপ্তত (আর) কম্ম সমাপন করিয়। 

তাহার শিকটঢে যাইয়া জিজ্ঞাসা ক'রলেন “তায়ে পুণ্যচরিত! আপনি ভোজন 

করিয়াছেন কি ২৫ 

“আমি যদি যথার্থ সংবাদ বলিঃ তাহা হইলে ইনি ক্রোধে বালককে তাড়ন। 

করিবেন” এইরূপ বিচার করত শঞ্চিত হইয়া সেই দয়াল তৈধিক কোন কথ|ই 

বলিতে পারিলেন না।।২৬ 
মিশ্র তাহাতে আরও অধিক শঙ্কাপ্রাণ্ড হইলেন। আমাদের কোনও বিপদ্ 

ত উপশ্থিত হয় নাই ?” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি গুহমধ্যে প্রবেশ করিয়া 



সপ্তম আশ্বাদ$ ১৭৫ 

তদ্ দৃষ্ট। সস তৈখিক2 কৃপাপারাবারো রাবারোপিতবারণো (২৭) 

ব|রণোস্তমকরাকরাভ্যাং বাহুভ্যাং মিশ্রপুরন্দরং দধার ॥২৮ 

স্থতস্বীশ্বরোহপি সংসারস্ত সারস্য প্রেনেহধীনতয়া দৃশা পশ্যন্ বস্থমতী- 

মতীবশুকফবদনরাজীবকে। নরাজীবকোমলচরিতঃ (৩০) সগদ্গদমিদং জগাদ ২৯ 

তাত! মাং প্রতি কুরুদ্ ম। ত্রুধং 
নত্র দুষণ-কণোহপি তেহস্তি য। 
আহ্বম্মত্যসকদ্দেব এব মাং 
তৎ কিমত্র করবাণি তদ্বদ । ৩০ ॥ 

০৬ ৯ পদ শামী পাপ ীপিাশীশিসপীপািশা শা সদ শশা ২ 

€২৯) রাবেণ শব্দেন অরোপিতং জনিতং বারণং নিবারৎং যেন সঃ ॥ ২৮।। 

(৩০) নরাণ।মাজীবদপং লীবতুন্বরূপং কোমলং চরতং ষস্ত || ৯৯ ॥ 
সপ শাপলা ক পাপা পদ আস 

দেখিলেন__বিশ্বরূপের সহোদর বিশস্তর অন্ন ভোজন করিতেছে । তাহ দেখিয়। তুগ্ধ 

হইয়া বলিতে লগিলেন--“অরে অভ্ভাণ*তে ! অধম বালক ! তুই আমার জর্ববন1শ 

করিলি? ঠোর দণ্ড বিধান করিতেছি |” এই কথা উচ্চারণ করিতে কারতে 

কম্পিশ কলেবরে তাহার নিকটে গিয়। তাহাকে প্রহার করিত উদ্যত হইলেন ॥২৭ 

তাহ! দেখিয়া করুণাসাগর সেই তৈথিক উচ্চশব্দে তাহাকে মারিতে নিষেধ 
কিয়! শিজের করিশুপুসদৃশ বানুযুগলদ্ধারা [িশ্রপুরন্দরকে ধারণ করিলেন ॥২৮ 

এদিকে মিশ্রের পুজা ব্শ্বিম্তর জগতের ভীশ্বর হইলেও তিনি সর্্বেভুম প্রেমের 

অধীন এবং তাহার কোমল চরিত্র মান্বগণের জীবাতুশ্বরপ। স্থতরাং পিতার আচরণে 

তাহার ব্দনকমল অতিশয় শুকাইয়া গেল! তিনি নত্দৃষ্টিতে ভূলে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিতে করিতে গদ্গদস্বরে এই কথ! বলিলেন ॥২৯ | 

পিতঃ ! আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না| এ বিষয়ে আমার বিন্দৃঘাত্রও 

দোষ নাই । কেননা--এই ব্রাঙ্গণই আমাকে বারংবার আহ।ন করিতেছেন। ইহাতে 

আমি কি করিব বলুন ॥৩৩ 



১৭৬ ৬ গো পাল-৮-৮১ 

ইত্যুদীধ্য ভয়বিহ্বলঃ গ্রভু- 
বাল্যভাব-বশত; পরা1পতন্ ৩১) 
মঙরেহি নয় মামিতীরয়- 

ল্নেত্য বক্ষাস দণে তয়! ড্রুতম্ || ৩১ ॥ 

মিস ব্যথিঙ-মানসোহমান-সেছেগ-বিষাদোহধেলপনো (৩২) লপনোক্ষমতে। 

(৩৩) পো৮শ-ক মল-ক মলধারা ৬৩৪) রাভিসিধান্ কেবলং ভূমিতলং মিতলঙিম-বচনেনা- 

(৬৫) নেন[নেনা (৩৬) জগাদ তৈখিকেন |৩২ 

মিশ্রেক্দ্র ! হে ত্রন্দসি কিং নিরর্থকং 

মমান্ত নৈবাণুরপীহ খিশ্নত|। 
জনস্য যদ ভোজনমপ্যনে।জনং 

ন জাতু লণেঘেত মনেরথং বিধেঃ॥ ৩৩ ॥ 

(৩১) পলায়মানত ॥ ৩7 ॥ 

(৩২) মানরহিরঃ অপারমিত ইত/থঃ, সোছেগে। বিষ দো ষন্ত, অধোলপনঃ অধোমুখঃ, 

(৩৩) বাকারাহ, (৩৪) কমলধারাডিও জলবধাহ1ডিঃ, (৩৫) মিজেন পরিমিঞ্চেন লঙ্গিমেন 

স্থনবপ্রেণ ৮ বচনেন, (৩৬) অনেনাঃ শিস্পাপঃ | ২1 

এই কথা বলিয়। প্রভু বাল্যশাৰ শত্ঃ শুয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে 

পাগিলেন এবং “মা! আইস ! আন।কে কোলে লও” শ্রইরূপ বলিতে বলিতে মায়ের 

নিকট আপিলে গুননী শচীদেবী সত্ব তাহাকে লইয়া বনে ধাগণ করিলেন 1৩১ 

এপিকে নিষ্পাপ মি অপরিমিত উদ্বেগ ও বিষাদ প্রাণ্ড হইয়া ব্যাথওচিত্তে 

মস্তক অবনত করিয়া নীরবে কেবল নয়নকমলের জলধাগায় ভূমিতল সিক্ত করিতে 

লাগিলেন। তখন তৈথিক পরিমিত ও মধুর বাক্যে তাহাকে বলিলেন ।৩২ 

হে মিশ্রেন্্র! কেন বৃথা রোদন করিতেছেন? এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও 

তুঃখ নাই। যেহেতু লোকের আহার এবং অনাহার কখনও বিধির ইচ্ছাকে লঙ্ঘন 

করিতে পারে না। অর্থাৎ বিধির ইচ্ছামুস।রেই হইয়। থাকে ॥৩৩ 



সগুুম আন্বাণঃ ১৭৭ 

মিশ্রপুরন্দরঃ সপোদনমুবা১-- 

প্রভো ! নকৃত্বা হয়ে বিচারণ।- 

মনন্বিভং হন্ত! কিমেতদুচ্যতে। 
ভবাদভীতাঃ ক ভবাদৃশ। জনাঃ 
ক বা বিধেশ্চিন্তপথা নুবভিভ। ॥ ৩৪ ॥ 

ময়! তু নিণী তমিদং মমালয়ে 
ন লিজ্জিমাপ্পোতি তবাশনং নু যু । 

গৃহ।ন্ধকুপে পতিতস্য তদ্ঞ্রুবং 
মমৈব দুর্দৈব-দুরন্তবৈভবম্ ॥ ৩৫ ॥ 

পিন্ত প্রনাদে! ভবতো৷ ভবেদ্ য.্দ 
প্রভেো ! শদৈবোপশমং তদ। ব্রজেও। 
প্রসম্নভাং প্রাগ্ুবতি প্রভাকরে 
নিশা-তমস্কাগু-কৃতং ভয়ং কুত2? ॥ ৩৩ ॥ 

মিশ্রপুরন্দর কাদিতে কীদিতে বলিলেন---“প্রভো ! হৃদয়ে বিচার না করিয়া 

আপনি একি অধুক্ত কথা বলিতেছেন! কোথায় আপনার ম্যায় অংসারমুক্ত পুরুষ, 

আর কোথায় বিধির মনের অনুবন্ধ ? ॥৩৪ 

কিন্তু ্গামি ইহা নির্ণয় করিয়াছি--আমার গ্ুহে আপনর যে ভোজন সিদ্ধ 

হইবে না তাহা নিশ্চিত গৃহান্ধকূপে পতিত আমারই প্রবল দুর্দেবের প্রভ|ব ॥৩৫ 

পরন্থু প্রভো! যদি আপনর অনুগ্রহ হয় তাহ! হইলেই উহা! উপশম প্রান্ত 

হইবে। সূর্য্য প্রসন্ন হইলে রাত্রিকালীন অন্ধকারপুঞ্জজনিত ভয় কোথায় 

থাকে 1 ॥৩৬ 

ও 



১৭৮ ঞঞ্া/গৌরাগ-৮-৮ 

ওপরেতন্মিএখচনং শা স তৈধিকো জগাদ-মিআবর ! মধুরচরিতেরিতে (৩৭) 

ভবতি ভবতি মম প্রসন্ন তৈব সাদর। দরাপ্যপ্রসন্নতা নাস্ত্যেব কিন্তু 

যদিচ্ছেয়েদং ভবস্তা নিবেস্ভতে 

মমাত্র চিন্তং ন পুনঃ প্রবর্ততে ৷ 
বিঘট্যম।নে বিধিনা পুনঃ পুন- 
ন' কর্দ্ণীষ্টে। মুনিভি বদুপ্তমঃ ॥ ৩৭ ॥ 

এবং '৪য়োও সংবদতে2 সঙ্োবিশ্বরূাণহ আতসকপরুগানওয়া সমুভ্তান্থতয়া (৩৮) 

স মুদাং বদনঃ সববলোকশ্য ও রাজগাম 1৩৮ 

জা প্রভ্যার্ণ-বিলন্দি-বাছুযুগলে। গাঙ্গেয (৩৯) গর্জিচ্ছবী- 
রাকাশারদ-চজ্দশে।ভিবদনে। নিস্তীর্বক্ষ-স্থলঃ | 

রপ্তপ্রান্ত'নলক্ষ-সুদ্মমবসনে| দন্তীক্মীক্রমঃ 
সর্ব্বধাং মুদমুত্তমমজনয়ও শ্রীবিশ্বরূপঃ প্রভুঃ॥ ৩৯॥ 

(৩৭) মধুরং চর *ম্ জতং বচনঞঃ যত তশ্সিন্, দরাপি অল্পাপি ॥ ৩৭ ॥ 
! ৩৮) আঁঠগানিওয়া ॥ ৩৮ ॥ 

(৩৯) গাঙ্গেয়ং শ্রবণম ॥ ৩৯ ॥ 

মিশরের এবংবিধ বাক্য শুনিয়া সেই তৈথিক বলিলেন__মিশববর! আপনার 
৮পরিত্র ও বাক্য উয়ই মধুর । আপনার প্রতি আমার আদরযুক্ত প্রসন্নতাই বর্তমান 
আছে। কিপিম্ম্রও অপ্রসন্নতা নাই জানিবেন। কিন্তু আপনি যে ইচ্ছায় ইহা 
শিখেদন করিতেছেন, এ শিষয়ে আমা চিন পুনরায় প্রবর্তিত হইতেছে না। যেহেতু 
কোনও কমণ্ম বিধিকর্তৃক পুনঃ পুনঃ ব্যাহত হইলে, সেই কার্য্ে উদ্ভধম করা অভিপ্রেত 
নহে ॥৩৭ 

তাহারা যখন পরস্পর এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছিলেন, তখন অর্ববলোকের 
আপন্দবদ্ধক বিশ্বরূপ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতি দুঃখিতভাবে সেখানে আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন /৩৮ 

তাহার বাহুযুগল জানুপর্ধ্যন্ত লম্বমান, অঙ্গকান্তি স্থৃবর্ণবিনিন্দি অর্থাড স্বর্ণ 
অপেক্ষাও হুন্দর। বদন শরওকালীয় পুণিমার চন্দ্রের ন্যায় শোভাধুক্ত। বক্ষঃন্থল 



সপ্তম আম্বাদঃ ১৭৯ 

তঞ্চালোক্য|লোক্যাঙগকাস্থিং (৪০) স তীর্থাটনকরে! বিশ্বস্তরামরো বিস্ময়-স্থগিত- 
কলেবরো মিশ্রপুরন্দর মুখনিরীক্ষণপরো “বিপ্রবরাপূর্ববলাবণ্যধরে! নরবরোহযং ক” ইতি 
পৃচ্ছন্ মিশ্রেণ প্রত্যুচে মমৈবায়ং তনয় ইতি ॥৪৩ 

ত্দাকণ্য বিস্ময়-স্ময়মান-নয়নস্তমুবাচ তোধিকঃ-_ 

যুবয়োর্বত দম্পত্যোঃ সৌভাগ্যং মিশ্র! গীর্মনোদুরম্। 
ভূবনবিলক্ষণরূপে। যয়োরমূদৃক্ সুতো৷ লতি ॥ ৪১॥ 

বিশ্বরূপস্ত তৈথিকম্য নিকটং জগাম, গামনু (৪১) শিরেো নিধায় ননাম চ। স 

চাদর-সমাদর-সমাপিত-ধৈর্য্যঃ (৪২) সমুখায় ৬মালিঙ্গ্য পরমানন্দিতোহনি ন্দিতো 
নিবেশয়ামাস স্বসমাধ্যাদে সমধ্যাদেন বচনেন ॥৪২ 

টি 

(৪8১) লোকে ভবতীতি লোকয। (লোক+ষং) সান ভবশীতি অলোক্যা ॥ ৪০ ॥ 

(৪১) গাং ভূমিং, (৪২) অদর-্সম।দরেণ অতিশয় ভাদরেণ সমাপিও২ং ধৈর্যং যেন সঃ॥৪২। 

বিস্তীর্ণ পরিধানে রক্তপ্রান্ত সুঙ্গম শ্বেতুবন্্র পাদবিক্ষেপ করিবরের ম্যায় মনোহর, _এখংবিধ 

প্রভু শ্রীবিশ্বরূপ সকলের পরম আনন্দ উত্পাদন করিয়াছিলেন ॥৩৯ 

অলৌকিক অশকান্তিসম্পন্ন বিশ্বরূপকে দেখিয়। সেই তীর্ঘপর্য্যটক ব্রাঙ্ষণ 
বিস্ময়ে নিস্পন্দকলেবর হইলেন এবং মিশ্রপুরন্দদ্ের মুখ শিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন__“মিশ্রবর | অপূর্ববলাবণ্যময় এ নরশ্রেষ্ট কে ?” মিশ্র উত্তর করিলেন---“এ 
আমারই পুভ্র” ॥৪০ 

তাহ শুনিয়া তৈধিক বিস্ময়পূর্ণলোচনে তাহাকে বলিলেন_হে মিশ্র! যে 
দম্পতীর এতাদৃশ অলোকসামান্তরূপবিশিষ্ট পুক্র বিরাজমান, সেই তোমাদের সৌভাগ্য 

বাক্যমনের অগোচর ॥৪১ 

বিশ্বরূপ তৈধিকের নিকট গমন করিলেন এবং ভূমি;ত মস্তক রাখিয়া তাহাকে 
প্রণাম করিলেন। তিনিও অতিসমাদরে ধৈর্য্য ধান্ণপূর্ববক্ক উঠিয়। তাহাকে আলিঙ্গন 



১৮০ স্রীঞ্ীগৌবা দ-চষ্পুঃ 

ঞবিশ্ববূপত্থ কৃতী গুলির্ভবল্ 
সপ্রশ্ররং সাধু জগ।দ তৈথিকম্। 
প্রন্ে! তপান্ এাখুণতাং 95) ব্রজল্ 

ব্যদাদিদং নঃ সফল: ভূশং দিনম্ ॥ 8৩। 

ভনাদুশে। যস্য জলে নিকেতনে 

মহাশয় ! প্রাঘুণতাং পরিত্রজেৎ। 

অনুষ্য গেহ।ত পি যান্তি পুততাং 
1কমুচ্যতাং তসা শরীর-পুততা। ॥ 8৪ | 

ভনাদুশ।ন।ং পরদুষ খহারিত। 

তথ। পরানন্দ-বিপায়িত] দ্য়ম্। 
স্ভ্ভান এবেতি বদান্ত সূরয়ে। 

স ঢাপহাত্রং নহি শা জনৈ. ৪৫ ॥ 

(৯৩) 1 থদমূ॥ 95 

করতঃ পরম আনন্দিত ধন হইলেন এবং সম্ানযুক্ত বাক্যে তাহাকে [নজসমীপে 

বসাইলেণ ॥৪২ 

তথন শ্রীিশ্বরূপ কৃঠাঞ্ডলি হইয়া সবিনয়ে মধুর বশে তৈধিককে বলিলেন-_ 

গ্রভো ! আপনি অতিথি হইয়া আম[দের অগ্ভক1র দিন অত্যন্ত সফল করিয়াছেন 1৪৩ 

মহাশয় ! ভবাদৃশ ব্যক্তি যাহার গৃহে অতিথি হন, তাঁহার গুহও যখন পবিত্র 
হয় তখন তাহার শরীরের পাবত্রতার কথা আর কি বালব? ॥88 

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন--“পরদুঃখহরণ এবং পরের আনন্দ বিধান করা--এ দুইটি 

আ।পনাদের ন্যায় ব্যক্তিগণেরই স্বভাখ এখং লোকে কখনও নিজন্বভাব ত্যাগ করিতে 
পারে না ॥8৫ 



সপ্তম আঙ্গাদঃ ১৮১ 

ভবাংস্ত তং যত্তযাজতীহ কেবলং 

প্রযাতি হেতুত্বমদৃষ্টমেব নঃ। 
স্ুশীগলস্াপি হিমস্য দগ্র ধৃত 

সরোরুহান।ং বিধিনৈব (ক) জন্ততে ॥ ৪৬॥ 

বিনয়সমেতামেতাং বিশ্বন্তর-জেয্টন্য আোষ্ঠস্থ শ্রেয়মীং গিরমাশ্রত1 মা্তা। চেওসা 
৩স|ন্্নন্দঃ (€৯) স ঠৈথিকো। নিজগাদ শিজগাপ-মাধুম়্যেণ 18৫ ৯২ সান্য়িতূম্ 18৪৭ 

বিশ্বদূপ! ভত্ত। দ্ুচ্যতে 
তেন সিক্তমম্তেন মে বপুঃ। 

নেদৃশং মধুরং মাধুরীময়ং 
বাক্যমত্র ভূবি কুত্রচিও শ্রুভম্ ॥ ৪৮ ॥ 

(+) বিধনা শৃষ্টেন ॥ ৪৬ ॥ 

(৪৪) গিএং বাকামন্রুত) ভরুঠ্য। চেঠমা চ আমা সহ ইঃ প্রাঃ সান্দ্রানন্দ। যেন, 

(৪৫) নিজগাদমাধুধেণ শ্ববচনমাধুব্যেণ ॥ 4৭ ॥ 

কিন্তু আপাশ যে সেহ দ্ভাখ ঙগ করিতেছেন_এ বিষয়ে আমাদের অদৃষ্টই 

একমাত্র কারণ। হিম অত্যন্ত শী*শ হইলেও তাহা যে কমলসমূহকে দগ্ধ করে তাহা 
কেবল অবৃষ্ট জন্য ॥৪৬ 

সর্ববজন- প্রশংসনীয় বিশ্বস্তরাগ্রজ বিশ্বরূপের এই বিনয়যুক্ত উত্তম ঝ|ক্য শ্রবণ 
করিয়া তৈথিক শ্রবণে ও মনে গভীর আনন্দলাভ করিলেন এবং নিজবচনমাধুর্ষে 
তাহাকে সান্তবন! দিবার জন্য বলিলেন ॥8৭ 

বিশ্বরূপ ! তুমি বাহ। খলিতেছ সেই (বাক্যরূপ ) অস্ুতের দ্বার আমার শরীর 
সিক্ত হইয়াছে । উদৃশ মধুর মাধুরীময় বাক্য এ জগতে আমি আর কখনও শুনি 
নই ॥৪৮ 



১৮২ ভ্রীতীগৌরাঙগ-চষ্পূঃ 

এতয়। তব গিবৈব মে ক্ষুদ। 
শান্তিমপ গহিত। পিপাসয়।। 

তেন চাস ন পচেয়মথিত। 
কস্য-সাধনকৃতৌ ফলেহয়িতে (৪৬) ॥ ৪৯। 

বিএবূপপ্থ পুনরপি নর-পিষ্টপাবাতংসং (৪৭) তং অংজগাদ-_-প্রভো। ! ক্ষুননিবৃত্তিঃ 

ফলং ন ভবতি ভবতাং ভোজনন্য) ভে জপস্ঠ গুঙিণে। মঙগলং পুনস্থত | তত্র ন মুজ্যতে 

বিরাম ম| বিরামে। মাদৃশাং (৪৮) যথা হ্যান্তথ। দয়োদয়ে। বিধায়তাং, ধীয়তাং পয়ঃ-পয়ঃ 

প্রমুখং পেয়ং (৪৯) প্রাশ্য ঠাপ গ্রা্য। পত্রগন্মম 1৫০ 

(৪৬) অরহিতে গ্রাপ্তে ॥ এন ॥ 

(৪8৭) প্রলোকশ্রেঠ, (৪৮1 মাপৃশাম আম: গাড়া ষধ! ম। আবিঃস্ত।ৎ, (8৯) ধীয়তাং 

গীয়তাং দুদজলাদি+* পেয়ম্॥ ৫* ॥ 

তোমার এই ৰুথা্থারাই পিপাঁসার পঁইত আমার ক্ষুধার শাস্তি হইয়াছে। 

অতএব আমি আজ আর পাক করিব না। ফ্লপ্র।প্ু হইলে সাধনকাধেযে আব কাহার 

আকাডক্ষ। থাকে 218৯ 

নরলোকশ্রে্ঠ সেই তৈথিককে বিশ্বূপ পুনরায় বলিলেন-হে প্রভে! 

আপনার ভোজনের ফল ক্ষুমিবৃত্তি নহে, পক্ষান্তরে তাহার ফল গৃহিজনের 

মল । অতএব এ বিষয়ে আপনার বিরত হওয়া উচিত নহে। যাহাতে 

আমাদের মন£পীড়া উপস্থিত না হয়ঃ আপনি সেইরূপ দয় প্রকাশ করুন। 

দুগ্ধ জলাদি পেয় দ্রব্য পান করুন এবং শ্রীতির সহিত অন্ন পাক করিয়া 

ভোজন করুন ॥৫০ 



সণ্তম আশ্বাদঃ ১৮৩ 

এবং বদন্লী' সিতকাকু স বিশ্বরূপ- 
স্তন্যাদধাৎ পদধযুগং স্বকরান্বজাভ্যাম্। 

সন্তে। হি সেবনকৃতে সভৃষোহতিথীনাং 
সদ্র্গ-মস্তকমণিঃ কিমুত প্রভূঃ সঃ ॥ ৫১। 

মুগ্চ মুঞ্চ মম পাদয়োদ্বয়ং 
কিং করোব্যনুচিতং মহামতে ! 
ত্বগস্ুখায় করবৈ পুনঃ পচা-৫০) 
মিত্যুদীর্যয স দধৌ করো প্রভোঃ ॥ ৫২। 

৩৬ প্রমোদবচনং বচনং ঠৈধিকস্যাকর্ট মিশরপুরন্দরে! মন্দরোপম- 
স্থৈধ্যহপ্যহ্থৈধ্যে। ভবমব-প্রভৃতামন্দেশানন্দেণা (৫১) তিবেগতো গতো। গৃহাস্তরং 
পক-সামগ্রীং সাধঘিত্বা রাধয়িহ বচন কুশ্থমেন তৈথিকং তত্র নী! ললপ ॥৫৩ 

(৫০) পচাংপাকম্॥ ৫২ ॥ 

(৫১) নবশ্চ প্রভৃতশ্চ অমন্দশ্চেতি তেন আ।শন্দেন ॥ ৫৩ ॥ 

বিশ্বরূপ কাকুভরে এইরূপে বলিতে বলিঠে নিজের দুইটি করকমলছ।র] তাহার 

পদযুগল ধারণ করিলেন। যেহেতু অতিথিদিগের শেখা করিবার নিমিত্ত যখন মস্ত 
সাধুগণই অভিলাষী, ৩খন সম্জনগণের শিরোমণি প্রভূ বিশ্বরূপ যে সে বিষয়ে অভিলাষা 

হইবেন--একথা আর কি বলিব ?॥৫১ 

“মহামতে ! আমার পদদ্যয় ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। এ কি অনুচিত কার্য্য 

করিতেছ! তোমার সুখের জন্য আমি পুণরায় পাক করিব।” এই কথা বলিয়। 

তৈধিক প্রভুর করদ্বয় ধারণ করিলেন ॥৫২ : 

তৈধিকের সেই স্থখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া মিশপুরন্দর মন্দর পর্বতের ন্যায় 

স্থিরপ্রকৃতি হইলেও নবীন, প্রভূত ও পরম আনন্দে অধীর হইয়া অতি ভ্রুতবেগে 

গৃহমধ্যে গমন করিলেন এবং সত্বর পাঁকের সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তৈধিককে বাক্য- 

কুম্থমের দ্বারা অর্চনা করতঃ সেখানে লইয়। গিয়! বলিলেন ॥৫৩ 



১৮৪ এআ।গো ব1গ-১৮৮1, 

মলাপঠরণ-চরণরেণে |! হরেণোত (৫৬) থিছ্ধব5হ কখাচং অমপ্য তচ্চ 

তর্গলেপাগলেনারুন্ধ্য পাকাপিকম্ম শন্মণ। বুরুঘ । ময় তু বিশ্বরূপসহিতেণাবহি- 

তেনাভিগম্যতে তশ্থ সদনন্য বদনস্য রোধায়) বোধায়রা 5০৬1হ.সা বালো। যত্র বর্ভতে ॥৫৪ 

ইত্যুক্ত। বিএরূপেণ ন্বব্ধূপেণ সহ মহধিরূপে। মিশেখবোহবরোধং (৫৩) গ্ান্নচৌরেণ 

গৌরেণ সেবিতস্যাগারস্য দ্বারস্য কখ(টং শৃঙ্খলয়হস্জল্য়। শিবন্ধয সধ্যমক্রম্য প্রতীহার: 
(৫8) শ্যাসানঃ শচাগৌরয়োঃ সংপ।পং শৃণোতি স্ম 1৫ 

যখ।--শঢা গোরমন্কেক ঠা মনশ্মশশ্ম সংবভাষে 

বদাপরিজ্ঞাহকুলস্য ভক্ং 
যন্তৈথিকস্য।শতনাংস্রমণ্ত | 
ভ্র&। ততে। জাতিরতো হজ কে।হপি 
দ্বিজেন কগ্।ং বত তে প্রধাত। ॥ ৫৬ ॥ 

(€২) অপ্েণ বেগেশ এা্রঠয়া ॥ 051 ১২১, 

(৫৩) অস্ঃপুদম (৫5) থাসঠা 0৫ | 

মহাত্সন! আপনার চরণরেণএ সপবপাপহাগা । আপনি শাম হারপথে কপাট 

দিয়। তাহ। দুগল অগলের দহ রুদ। করত হুথে পাকা ধিকাধ্য অম্পাদন করুন আমি 

বশ্থরূপের সঙ্গে অবহিতশাবে সেই অঞ্জান ও এষ্ট বাসকটি 'ব গৃহে আছে তাহার 

দ্বার রোধ করিবার জন্য যাইতেছি ॥৫8. 

এই বশিয়। ম্বরূপতঃ বিশরূপের সা১5 মহবিতুল্য মিশ্রুঃর অন্তঃপুরে গমন 

করিয়া অন্টোর গৌরকতভুক আবঠিত  গুহের দার পাত দু শুখলদারা বন্ধ 

করিলেন এবং ঘ্বারের মধ্/স্থলে বসিয়া শচা ও গৌরের পরস্পর আলাপ শুনিতে 

লাগিলেন ॥৫৫ 

যথা শচী গৌরকে কোলে করিয়। স্ৃখঙধে পরিহাসের সহিত বলতে 

লাঁগিলেন--বতুস! তুমি যে আজ অগ্ঞতকুল (যাহার কুল জানা নাই) তৈথিকের 

ভাত খাইয়াছ, তাহাতে তোমার জ|তি নু হইয়াছে । অতএব কোনও ব্রাহ্মণ তোমাকে 

কন্যাদান করিবে না ॥৫৬ 



অণ্ডম আমন্বাদঃ ১৮৫ 

পুত্রোসিঙবদনো। গদনো।সবং বিততাশ- 

মাতরোদন।দনেন ব্রাঙ্গণপ্য শ্ীভরহিতস্য কলেরস্য লোপকস্য 
প্রীবল্লভকলেবরঙ্য বালকস্য কিং জ।তিভ্র ম্যতি ? (ক) ॥ ৫৭॥ 

ওদেতচনং আতা সর্বেবষু হসৎস্ সৎম্থ মাত! পুনরুবা৮--তাত ! বিভাবরী 

বি৩] বরীবন্তি ততঃ স্বাপমাপগ্ভ স্থখমনুভব ॥৫৮ 

পুজঃ প্রোবাচ-__মাতঃ ! শাতকরং কথয়সি, কিন্তু নিদ্রা মম দৃষ্টী ন স্পৃষ্ী 
করোতি,) ততঃ কমপীাতিহাসমিহাসঞ্য় বাচা যং শু] শিদ্রিতো। ওবেয়ং, ভবেহয়ং হি 

পরমোপায়ে। নিদ্রজননস্য ॥৫৯ 

(ক) শ্রীর-হিতস্ত সম্পদতিশয়-হিতন্ত অস্ত কলে পৌোপকন্ত নিবর্তকস্ত নারায়ণঠমুরপন্ত 
ব্ঙ্গণস্ত শনঠোজনেন ব(লকন্ত কিং জাতিঃ ভর্তি ? অথবা শ্রবল্পভকলেবরস্ত বালকম্তেত্যেকং পদং, 

কীদৃশস্ত শ্রীভ ইতি বর্ণাভ]াং রহিতস্ত তথ। কলে:স্ত ইতি চতুর্ণাং বর্ণানাং লোপে। ত্র তাদৃশস্ত, তেন 

বঙ্লব-বালকস্ত মম ব্রহ্গণশ্েরদনেনেতাাদি ॥ ৫৭ ॥ 

পতপপাপাপাপপপাপপিপিসত পলিপ পিপিপি তি শাশাপলা শাসন পিতা পাল এপস ৯ পি পি? শি পপি শপ এ শিশীশীটিশল ৭২০৯ শপ ৮৯ শটিশ রত ১১2 
তি পম: সপ স্ শা পাশা ৮৮ পাশ শশ্পিশীস্পি পাপী শশী শা শা পিসি শা 

পুল আনমুখে বাক্যোত্সব বিস্তার করিলেন অর্থাৎ বলিলেন, “মাতঃ! 

সম্পদাতিশয্যে মঙ্গলময় বর্তমান কলিভয় নিবর্তক নারায়ণের তন্ুরূপ ব্রাঙ্ধণের 

অন্নভোজনে কি বালকের জাতি নষ্ট হয়?” পক্ষে (শ্রীভ-রহিত ও কলের এই 

শবত্রয় নাশক যে গ্রী বল্লভ কলেবর অর্থাৎ বল্লব ) ব্রাঙ্গণের অন্নভোজনে কি গোপ- 
বালকের জাতি নস্ট হয় ? ॥৫৭ 

তাহার এই কথা শুণিয়। সকলে হাসিতে থাকিলে জননী পুনরায় বপিলেন-- 

বস! রাত্রি শোভ|। অতিশয় বিরাজমান। অঙএব নি'দ্রুত হইয়। স্থখ অনুভব 

কর ॥৫৮ 

পুজর বলিলেন_ মা! তুমি তস্থথকর কথাই বলিতেছ। কিন্তু নিদ্রা আমার 

নয়নঘয় স্পর্শ কগিতেছে না। সুতরাং তুমি কোন একটি ইতিহাস (পৌরাণিক কথা) 
বলিতে থাক, তাহ। শুনিয়। আমি নিদ্রিত হইয়। পড়িব; কেন না এ সংসারে নিদ্র 

উত্পাদনের ইহাই পরম উপায় ॥৫৯ 

৪ 



১৮৬ আঞগৌর।গ-৮০প; 

মাতোবা১পুঞাকর্ণযাবর্ণযামি। আস্ত ৮$র। চরশীতিযোজনমাশা জন- 

মা-পায়িক। (৫৫) মথুরাম পলা নাম ভগবদ্ধামমণি2। 

পুজঃ অরোমাঞ্চমুবাচ মাত! কুত্র ট॥ ৬০ 

মাতোবচ--“তাত ! পরা হলে রাালেখ-ম্থখকন্দলে (৫৬) হস্টীতি লে।কৈ রুদ্ঘুষ্যতে, 

বন্থুতপ্ত হৃদর্শনপ্য স্পশপসা ৮ঞস্যোপরি গরিস্কুপিতি | পুল্রঃ স্্গরমুখাচ_ 

“কথয়) কথয়” ॥৬১ 

মাতোব1১- *প অনবমহবসং (৫৭7 মহাবনং নাম হাশমস্ত। তত্র খিরচিত" 

জগদ।সনো | নর্দে। নাম গোপুদাজো রহাজোগব্যঃডামণিঃ (৫৮) । 

পুর প্ানন্দং প্রপচ্ছ- জিনান! যং বমাথবমা মাধবস্য জনকং জশকদশ্বকং (৫৯) 

কথয়ি ॥ ৬২ ॥ 

(৫৫) জণান।ং মা ১৮৭ তঠাঃ নায়িক। প্রাপক ॥ ১০ ॥ 

(৫৬) রং দভং লেখানাং দেবান।ং স্ুগকন্দলং চষেন ॥ ৩১ 

(৫৭) সর্নোৎসবরঙ্গকং (৫৮) উরব্যটুড়ামণিঃ বৈপ্তশ্রেঠঃ (৫৯) লোকসমৃহঃ ॥ ৬২ ॥ 

মাতা বাপিলেন--পুজ ! শোন | বলিতেছি_হে চতুর! মানবগণের সম্পত্প্রদ 

চৌরাশীযোজন পরিমিত মথুরামপ্ডল ন!মক ভগবানের শ্রেষ্টধম খর্তমান আছে। পুত 

রোমাঞ্চিত কলেবরে জিশুসা কারলেন--ম1 ! কোথায় ? ॥৬০ 

মাতা উত্তর করিলেন--বগুস ! “দেবগণের স্রখদায়ক এই ধরাতলেই আছে 

লোকে এইরূপ বলে বটে। বপ্থরশ্ঃ স্বন্দর-পর্শন সুদর্শন চক্রের উপরেই এ স্থান বিরাজ 
করিতেছে । পুকভ্র কুষ্কারপুর্ববক কহিলেন--বল, বল ॥৬১ 

মা বলিলেন--৩থায় সর্বব প্রকার উত্সব রক্ষক মহাবন নামে স্থান আছে। সেখানে 

জগতের আনন্দদায়ক নন্দ নামক একজন বৈশ্যাশ্রেষ্ঠ গোপরাজ আছেন। পুজ সানন্দে 

জিজ্ঞাসা করিলেন_-জন/ন! খযীঁহাকে জনবুন্দ লহ্গমীপতি (রাধানাথ ) মাধবের 

জনক বলয়। থাকে ?॥৬২ 



সপ্তম আম্বাদঃ ১৮৭ 

মাতা প্রত্যুবাচ--অথ কিম? ? পুজে!। জগাদ-ততস্ততঃ | অথ ওয়ে: প্রকারাস্তরেণ 

হলাপঃ ॥৬৩ 

কন্ে! নাম মুনিবভূব সুত হুং নন্দস্ত গেহেইতিথিঃ 
সোহভূদ্ধ,ং সতু নন্দরাজ-ম হতোভক্তং মুদাপাক্তনম্। 
পক্ত।1 বস! নিজে্ুদেবচরণং ধ্যাত্বার্পযামাস তত 
মাতমু্চ বিধায় তত্র গমনং ভুক্তীয় তস্যো দনম্ ॥ ৬৪। 

এবং আ্ীগৌরস্য বচনং শ্রত্ব। শ্রীবিশ্বরূপে ভূপে বিদ্ুষাং কপটেন পটেন কিঞ্চিদ 
বিকশিতরদনং বদনং সংচ্ছছ্ মৃদু হসতি সতি, মিশপুরন্দরেহলন্দরেণ কিময়ং মত্তে। 

মন্তোষকরো বালক ইতি ভাবয়তি, ভয়তিমিরাচ্ছন্নমতিরতিব্যগ্রা! শচী পপ্রচ্ছ__“পুজ ! 
কিং ব্যাহরসে ? হরসেবকতুতেন ভূতেন কিমভিভুতোহসি ?” ॥৬৫ 

শত পশ্টিপসি ৩ পাপী পাল 

মাতা প্রত্যনতর করিপেন-ই11 পুজ বলিলেন তারপর, ৩!রপর? অনম্তর 
তাহাদের প্রকারান্তরে কথোপকথন ॥৬৩ 

মাঁ-কম্ধ নামে একজন মুশি ছিলেন। পুজ্র হা । মা-তিশি দন্দগুহে 
অতিথি হইয়াছিলেন। পুত্র । মা-তিনি নন্দরাজকতুক পুজিত হইয়া আনন্দে 

অন্ন পাক করিয়াছিলেন, জু ছু । মাবুস! পক করিয়া তিনি নিজ 

ইফ্টদেবতার চরণ ধ্য।ন করিয়। তাহ। অর্পণ করিয়াছিলেপ ; পুজ-ম।! ছাড়। 

আমি সেখানে গিয়! তাহার অন্ন ভোজন কগিব ॥৬৪ 

ঞ্ীগৌরের এই কথা শুনিয়া বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ ( বিজ্ঞবর ) শ্রীবিশ্বরূপের দস্তপংক্তি 

ঈষৎ বিকসিত হইল । তিনি ছলপুরর্বক বন্ডের দ্বারা মুখ ঢ।কিয়। সু হাস্য করিতে 
লাগিলেন, এবং মিশ্রপুরন্দর অতি শঙ্কার সহিত “আমার সন্তোষদায়ক এই ব!লকটি 

কি মত্ত পাগল ?”--এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন শডদেখীরও চিত্ত 

ভয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তিনি অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞস! করিলেন__“পুজ ! কি 

বলিতেছ ? মহাদেবের সেবক কোনও ভুত তোমাকে আক্রমণ কিল কি?” 11৬৫ 



১৮৮ স্ীতীগৌরাজ-চম্পূঃ 

গৌরেণ গৌরেণ-লাগ্চনমুখেন (৬০) সম্মরণমুচে-- 

“না ! মা! তন বাপগং (৬১) পরং দ্বিঃকু ৬-দ্বিজভক্ত-ভে|জন-জনিত-সংস্কারোপনীত 

_হ্বপ্বিলসিতমেবেদং বচনম্ |।৬৬ 

মাতা তাত! যদ জাতনিদ্রোহসি তা ত্বাং শায়য়ানিঃ পায়য়াণি চ খন্ং 

স্তম্যমিত্যুকা তৃলীতলে শীঙলে শয়য়ামাস, পায়য়।মাস চ পয়ঃ পয়োধরস্য ॥৬৭ 

তৈধিকন্বমাদিকং পক্ত। পরিবিশ্বা পূর্ববধ প্রে্। জ্রীবলগোপালায় সমপ্য তং 
ধ্যায়নিদমুব।5--11৬৮ 

হে গোপাল শশান্কশেখরমখৈরন্্যস্য দেবোত্তমৈ- 
রাহবানং ভবত; পুনঃ পুনরহং কর্ত,ং বিভেমি প্রতো। ! 
কিন্তু ত্ৎকরুণ। মহাবলব ভীত্য।লেচ্য চেতগ্ত মে 
শান্তিং ন ব্রজতি স্পৃহ। তিতরলং তেনারথয়ে বাং পুনঃ ॥ ৬৯। 

(৬০) চনা£য)শিন্দমুগেনত (৬১) দ্বাপরং সংশয়ম্ ॥ ৬৬ ॥ 

চন্দ্রসূধ্য অ:পক্ষ।ও উজ্ভ্বলবদনে গৌর স্মরণপুর্ববক বলিলেন_-মাতঃ! তুমি 
ংশম় করিও শ1। দুইবার ব্রাগগাণের অন্নভোজন জনিত সংস্বীরবশে স্বপ্ন দেখিয়! 

আমি এই কথা বলিয়াছি 1৬৬ 

শচীমাতা বলিলেন-ব্তস ! তুমি যদি নিদ্রিত হও, তাহা হইলে তোমাকে শয়ন 

করাইয়া স্থুমিষ্ট স্তগ্তপান করাই। এই কথা বলিয়া তিনি তাহাকে শীতল তুলীর 

( গদির ) উপর শয়ন করাইয়। স্তনহুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন |1৬৭ 

এদিকে তৈথিক অন্নাদি পাক করিয়া পরিবেশন করতঃ পুর্ববব প্রেমভরে 

জীবালগোপালকে তাহ সমর্পণ করিলেন এবং তাহাকে ধ্যান করিতে করিতে এই কথ! 

বলিতে লাগিলেন ।৬৮ 

“হে গোপাল! তুমি চন্দ্রমৌলি মহাদেব প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণের ও বন্দশীয়। সেইজন্য 
হে প্রভে ! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ আহবান করিতে ভয় পাইতেছি। কিন্তু তোমার 



সপ্তম আম্বাদঃ ১৮,৯ 

যগ্ঠপি সংপ্রতি মাতুঃ ক্রোড়ে নিদ্রা স্ুখং গ্রযাতোহজি 
তাপি সক করুণময় ! সমেত্য দীনস্য ভূক ন্নম্ ॥ ৭০ ॥ 

এবং ভাষমাণে ভুম্থরে ভাববশো ভগবানভাবনীয়বৈভবস্তদভবনং প্রকাশভেদেনৈত্ 
তত্তক্তং ভোক্ত মারেতে ॥ ৭১ ॥ 

যদ যদ! ভক্তজন: সমাহবয়েৎ 
তদ! তদৈবৈতি তদন্তিকং প্রভুঃ 
ন চাস্য ভনত্রালসতাস্তি কহিচিও 
কপামবেক্ষধবমমুষ্য সাধবঃ ॥ ৭২ ॥ 

এবং তন্মিন্নে(দনং ভূষ্জানে যুঞ্তানে চ মৃদ্হসেন মুখারবিন্দং বিন্দ-স্তদ্ধ্ানভঙলমুম্মীল্য 
লোচনে রোচনেড়িতভালকং (৬২) বালকং মালোকা শঙ্ক।পঙ্কাকুলিতমনা কবাটমালো- 
কয়ামাস ভূর ॥ ৭৩ ॥ 

(৩৬১) গোরোচনা-স্ব ত-কাস্তিম্ ॥ 15 ॥ 

করুণ! অত্যন্ত বলবতী--ইহ1 আালেচন! করিয়া বাসনা বশতঃ অতি চঞ্চল আমার চিত্ত 
শান্তি পাইতেছে না। তভ্জন্ত আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৬৯ । 

যদিও এখন তুমি মায়ের কোলে নিদ্রান্রথ ভোগ করিতেছ, তথাপি করুণাময়! 
একবার অ।সিয়া দীনের অন্ন ভোজন কর ॥ ৭০ ॥ 

ব্রাহ্মণ এই প্রকার বলিতে লাগিলে অচিস্ত্যবৈভবশালী প্রেমাধীন ভগবান 
প্রকাশভেদে (ভিন্নপ্রকাশে ) সেই গৃহে আসিয়া তাহার অন্ন ভক্ষণ করিতে আরস্ত 
করিলেন ॥ ৭১ ॥ 

হে সাধুগণ! আপণারা প্রভৃর কৃপা দেখুন। যখন যখনই ভক্তজন তাহাকে 

আহ্বান করেন, তখন তখনই তিনি ভীগার নিকটে আসসিয়। উপস্থিত হন, এ বিষয়ে তাহার 
কখনও আলস্য নাই ॥৭২। 

এইরূপে প্রভু যখন অন্নভোজন ও বদনকমলে মৃদুহাস্য (যোজনা) করিতেছিলেন, 
তখন ব্রাঙ্গণের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি নয়ন উন্মীলনপুর্ববক গোরোচনা অপেক্গাও সুন্দর 



১৯৪ ী্ীগৌরাজ-চল্পুঃ 

'ভচ্চ পূর্ব্বদ্রেবাগণলেন শিরুদ্ধমণেক্ষা আহা! কিমিদমশ্চধ্যং সত্যপি দ্বারে 

তধৈবাপি একবাটে খাটেন কেনা র1গঠাহয়ং বাল ইনি চিল্তয়তি ৩শ্মিন ণিজজন-ভজন- 

পরায়ন্ততয়। যন্ততয়। (৬৩) ৮ শক্তানঞাহে তপ্য ধেয়ুং সপরিকববালগোপালরূপমাত্মানং 

প্রকাশয়ামাস প্রভবরঃ ॥ ৭45 ॥ 

তত ৮ প্রথমং 

বিপ্রশ্চিন্ত।মণিময়-দর। মগুলং কলশাখি- 

শ্রণীবল্লীললি তনুষমং শোভিতং ভান্কুপুত্রয : 
নিত্য! ভীর প্রন্ভিমনুজং সেবিতং পক্ষিজ|লৈ- 
ননাবূপৈরলিপশুকুনৈর্গেকুলং উৈক্ষতাসৌ। ॥ ৭৫। 

(১৩) বিষম! 71 

গৌরকান্তি সেই বালকটিকে দশ করিরা শঙাংকুগ15শ কৰাটের দিকে দৃষ্টিপাত 

করিলেন 1৭951 

কিন্থু ৩1১1 পু নর গ্ঠায়হ শগলের দারা বন্ধ পেখিয়া তিনি চিন্ত। করিতে লাগিলেন 

--অহো এ কি আশ্চন/! দ্রার সেহরূণ কবাওবদ্ধহ আছে, তথাপি কোন্ পথে বালকটি 

এখানে অ।সিয়। উপস্থিঠ হইল! গ্রভৃবর [শজঞ্জণের ভাক্তর একান্ত অধীন ও ভক্তজনের 

প্রতি অনুগ্রহ বিষয়ে যত্রশীল। স্থঠরাং তিন 'খন তাহার ধ্যান/যাগয পরিকর সহিত 

নিজ বালগোপালরূপ তাহার নিকট প্রকাশ করিলেদ ॥ ৭5 | 

তন্মধ্যে প্রথম৩ঃ--সেই বিপ্র কল্প৩রুশ্রেণী ওলঠা সকলের দ্বার! স্ন্দর শোভাময় 

যমুনাশোভিত্, নিত্য আভীর প্রভৃতি মনুষ্যগণ বিধাজিত, নানারূপ পশুপক্ষি সমহ্িত, 

চিন্তামণিময় ভূমি গোকুল দর্শন করিলেন । ৭ || 



সগ্ডম আম্বাদঃ ১৯১ 

তত্ত চ-_মূলে কললতরো ঃ স্ফরদ্বহুমণীসংক৯গু বেদীস্থিতে 
রক্তাস্তোজবরে বসন্তমচিরাদুদ্যৎপয়ো দ-প্রস্ভম্। 

বালং সম্নবনীত-শোভিতকরং গোগোপগেোপীবৃতং 
নানালম্গরণং দিগমন্থরতন্ুং গোপালমালোকয়ও ॥ ৭৬ ॥ 

আলোক্য ৮চ ্রাওপরমপ্রকষ-প্রেমপ্রমোদ-পুরেণ ক্ষণং মহালয় ইব প্রবলিতস্তস্তঃ 

(৬৪) ক্ষণং কাসার ইব কম্পাতিবশেভিতঃ কণং শমাতরুরিব কণ্টকা (৬৫)-সঙ্কততমুঃ 

ক্ষণং নদীকুলস্থপলাশীব জণবিশনেতো! ভবন রখিগিব পণ[ভূত স্বপরগ্রহ-প্রকাশঃ (৬৬) 

পৃথিব্যাং পপাত ॥ ৭৭ 

(৬৪) ভ্তশ্তঃ শব্ধতা পক্ষে গণঃ। (৬৫) কণ্টকঃ পুলক: পক্ষে বৃঙ্ষালভেদণ্ঠ | (৬৬) পরাতৃতঃ 

দ্বাপরজ্ঞানন্ প্রকাশে! যেন, পক্ষে পরা? স্বম্মাৎ পরন্ত গ্রহস্ত চষ্াদেঃ গ্ক1শো যেন ॥ ৭৭ ॥ 

তথায়, কল্পতরুমূলে বু উজ্জ্বল মণিরাচত বেদীস্থিত রক্তক্মলের উপর 
বিরাজমান, নবোদিত জলদের ন্যায় কন্িযুকত। দিগম্বরতম্, বালগোপালকে 

দর্শশ করিলেন। তাহার হস্ত শ্ুন্দর নবনী'ত্দাপা শে(ভিত তাহার অঙ্গ নানাবিধ 

অলঙ্কারে ভূষিত এবং গো গোপ ও গোগাগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে ॥ ৭৬ 

তদর্শনে তৈধিক পরমপ্রেমানন্দপ্রবাহে মগ্ন হওয়ায় ক্ষণকাল প্রকাণ্ড গৃহের 

শ্যায় স্তন্তপ্রাপ্ত (পক্ষে জড়তাপ্রপ্ত ) হইলেন । কিছুক্ষণ সরোবরের হায় কম্পভরে 

অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কখনও শমীবৃক্ষের ন্যায় তীহার শরীর কণ্টকশোভিত 

( রোমাঞ্চ পক্ষে কাটা) হইল। ক্ষণকাল নদীতীরশ্থিত বৃক্ষের ন্যায় তাহার নেত্র 

(নয়ন পক্ষে বৃক্ষমূল) জলসিক্ত হইল। এবং সূর্য্য যেমন অন্যান্থ গ্রহের প্রকাশ আচ্ছাদিত 

করিয়া শ্বয়ং পৃথিবীর উপর প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তাহার আত্মপর সম্বন্ধীয় জ্ঞান 

লোপ হওয়ায় তিনি মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন ॥ ৭৭ 



১৯২ শ্রীশ্রীগৌরাস৮স্পুঃ 

৩৪ তাদূপ-ভূশমোহরোহ-কবলিত-বিবেকমালোক্য করুণা-নীরধিরধিকমনুগ্রহং 

চিকীবুরমুষ্য শিরসি রসিকেন্দ্রে। পিজকরকমলমর্পয়াম/স। ৩ঞ্চ চেতনয়া সম 

(৬৭)-মসমমমুং স্পর্শমবাপ্যোখিতং দ্বিজবরমুবাচ চ ॥ ৭৮ 

বিপ্রেন্দ্র! ধৈর্যযমুপগচ্ছ কিমাকুলোহদি 
ত্বং সেবকে। ভবমি মে নতর।ং নবীন2 | 

তন্মাদ্ ঘদ।হবয়দি মামনি ভক্তি যুত্ত- 
স্তর্থেযব তে সবিধমাম্ম জবাদুপৈমি ॥ ৭৯ ॥ 

বাক্ষ্য।পি মাং যদসি নানগতোদ্য তম্ম।€ 

প্রাকাশয়ং ভব বিচিন্ত্যমিদন্ত ূপম্। 

যন্মাৎ ষড়ক্ষরমনে মম গে।পরাজ- 

পুজস্য বালবপুষস্ত মুপাসকোহসি । ৮০ ॥ 

(৬৭) সমং পশহ ॥ ৭৮ 

তাহাকে এ প্রকার অত্যন্ত মোহনিমিন্ত অঠৈতন্য দেখিয়া করুণাসিন্ধু রসিক- 

শিরোমণি প্রভূ অধিক অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় তাহার মস্তকে নিজ করকমল অর্পণ 

করিলেন। তাহার সেই অনুপম স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া ছবিজবর চৈতম্যপাভের সঙ্গে সঙ্গে 

গাত্রোখান করিলে প্রভূ তথন তাহাকে বলিলেন || ৭৮ 

বিপ্রবর! ধৈর্য ধারণ কর, কেন আকুল হইতেছ ? তুমি আমার নূঙতন সেবক 
নও। সেইজশ্ব তুমি যে যে সময়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে আহ্বাণ কর, আমি 

ততক্ষগাণ্ড দ্রতবেগে তোমার সমীপে উপস্থিত হই ॥ ৭৯ 

তুমি যে আজ আমাকে দেখিয়াও চিনিতে পার নাই, সেই নিমিত্ত তোমার 

চিন্তনীয় এই রূপ প্রকাশ করিলাম । যেহেতু তুমি গোপেন্দ্রনন্দন আমার বালগোপাল- 

মুত্তির বড়ক্ষর মন্ত্রের উপাসক ॥ ৮০ 



সপ্তম আন্বাদঃ ১৯৩) 

শ্ীগোকুলেইপি ভবতো। ত্রজরা জ-সল্স- 
ন্যেবং পুর। ত্রিরঘসং দ্বিজপুজবান্সম্। 
মল্লীলয়। গ্রবলয়ারৃতমানসস্য 
নারোহতি ম্থতিপথং ভবতঃ পুনস্তৎ ॥ ৮১ ॥ 

এবং বিশ্বস্তরদ্ত বচনমবগত্যাবনীবিবুধবরো বিশ্বস্ত রা-বিন্যন্তবপুবিনয়েন 
বন্ধবারমবনামং বিধায় বিগলদ্বিলোচন-বছুল-বারিধার'-বিক্রিন্নবদনে। বাম্প-ব্যাকুল- 

বাগববিন্ুনাব (৬৮) ॥ ৮২॥ 

জাতং পুর! গে।কুলভুমিমধ্যেহধুন। নবদ্বীপ-কুতাবতা রম্ । 

ব্রহ্ম ।দি-বিস্মা পক-দিব্যশক্তিং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮৩ ॥ 
শ্ীমদ্ষশেদা-ব্রজরাজ-কীন্ডি-জাতীলভাবর্ধন-বারিৰাহং 
শচীজগন্না থ-যশোন্ব,ধীন্দুং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮৪ || 

(৬৮) তুষ্টাব ॥ ৮২ ॥ 

হে দ্বিজবর! ইতঃপূর্বেব দ্বাপরষুগে শ্রীগোকুলেও ব্রজরাজ নন্দের গৃহে 
আমি তিনবার তোমার অন্ন খাইয়াছিলাম; কিন্তু আমার প্রবল লীলাশক্তি 

ত্বারা তোমার চিত্ত আবৃত আছে বলিয়া তাহা তোমার স্মৃতিপথে উদয় 

হইতেছে না॥ ৮১ ॥ 

বিশ্বস্তরের এইপ্রকার বাক্য অবগত হইয়া বিপ্রধর তভুলুন্ঠিত শরীরে বিনয়- 

পূর্বক বন্তবার নমস্কার করিলেশ এবং অবিরল নয়ন-জলধ[রায় বদন সিজ্ত 

করিতে করিতে বাম্পগদ্গদন্বরে স্ব করিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥ 

যিনি পুর্বেব গোকুলনগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং জন্প্রতি যিনি 
নবন্বীপে অবতীণ হইয়াছেন, যাহার দিব্যশক্তি ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও বিস্ময় 

উত্পাদন করে, আমি সেই গোপালদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৮৩ | 

বাপরে শ্রীমতী যশোদ1 ও শ্ীব্রজরাজ নন্দের কীর্তিরূপ জাতীলতার 

(মালতী লতার) বর্ধন বিষয়ে জলধর স্বরূপ, এক্ষণে শচী ও জগমাথের যশোরূপ 

সমুদ্রের (বদ্ধন বিষয়ে) চন্দ্রন্বরূপ গোপালদেবের আমি শরণ লইতেছি ॥ ৮৪॥ 

৫ 
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যশ্চিত্রলীলাবলি-সংবিধানৈরশোধয়ন্্াপরবন্তি-লোকান্। 
তং তিয্যজাতান্ (৬৯) মনুজান্ পুনানং গোপালদেবং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৮৫ ॥ 

সপ্তাশ্ব-কন্যাতটনীরয়োধে। বিস্তারয়ামাস বিচিত্রলীলান্্। 

তংগ্াজতীরোদকয়োল সন্তং গোপালদেবং শরণ, প্রপদ্ধ্যে ॥ ৮৬ ॥ 

যে! মেঘমালাং মঘবন্মণীংস্চ (৭০) স্য়। রুচ। পর্যযভবপ্লিকামম্। 

তয় (৭১) ক্ষিপন্তং বরহাটকং তং গোপালদেবং শরণ প্রপদ্যযে ॥ ৮৭ ॥ 

কৃতাবিরৈশ্বর্বয-পরপ্রকষং যোইমো হয় পল্পভবাদি-দেবন্। 
তং ছাদয়ন্তং নিজভা দৃগৈশ্যং গোপালদেবং শরণং গ্রপদ্যে ॥ ৮৮ | 
বন্ব(ভিধানস্য মুনীখ্বরস) ব্রজে ত্রিরমং বুভূজে মুদ্ব। বঃ। 
দীনস্য মেহপ্যমমদন্তমেতং গোপালদেবং শরণং গ্রপদ্ধ্যে॥॥ ৮৯ ॥ 

(৬৯) কলিযুগঞ্ তান ॥৮৫ ॥ 

(৭০) ইন্রশীলমণীন্, (৭১) তয়া রুচা ॥ ৮৭ 

যিনি শাণাবিধ বিচিত্র লীপ।বিধান ত্বার। ঘাঁপরযুগের লোক সকলকে 

পবিত্র কারয়াছিলেন, বর্তমানে কলিযুগজাত মানবগণকে যিনি পবিত্র করিতেছেন, 

আমি সেই গোপালদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি || ৮৫ || 

যিনি যমুনার তীরে নীরে বিচিত্রলীল! বিস্তার করিয়াছিলেন, এক্ষণে গঙ্গার 

তীরে নীরে বিলাসপরায়ণ, সেই গোপালদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৮৬ || 

যিনি নিজকান্তিঘ্।রা মেঘমালা ও ইন্দ্রনীলমণিসমূহকে পরাজিত 

করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিজের কান্তিতে যিনি উৎকৃষ্ট ন্বর্কে তিরস্কার 

করিতেছেন, আমি সেই গোপলদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি ।| ৮৭ |! 

যিনি পরম এশ্বধ্যাতিশয় প্রকাশ করিয়া ব্রঙ্গাদি দেবতাগণকে মোহিত 

করিয়াছিলেন, এক্ষণে নিজের তাদৃশ এঁশর্যয আচ্ছাদিত করিয়া বিরাজমান 
সেই গোপালদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিতেছি ।| ৮৮ । 

বরে ঘিণি কন্বনামক মুনিবরের অন্ন তিনবার আনন্দে ভোজন করিয়া- 
ছিলেনঃ এক্ষণে মাদৃশ দীনেরও অন্ন যিনি সানন্দে ভোজন করিতেছেন, আমি 

সেই গোপালদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি || ৮৯ ॥ 
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কন্বন্য বিশ্বাসকৃতে ব্রজে যশ্চতুভূ'জং বপমদর্শয়ত্তু | 
মজজ্ঞপগুয়ে গোপতন্ুুং ভবন্তং গোপালদেবং শরণং গ্রপদ্যে || ৯০ ॥ 

ভো! ভোঃ প্রো! তব কৃপা বচসো ধিযোছপি 

কম্যাপি জাতু ন ভবেদ্বিদুষোছপি গ্রম্য।। 
যেয়ং সমস্তজগদন্তরতীব হীনং 
মামপ্যহোৰততম।ং বিষয়ীকরোতি ॥ ৯১ ॥ 

এবং ভূম্থরশ্য স্থ্রম্য স্তুতিং (৭২) শ্রুতিমানীয় শ্রীয়মাণো! ভগবামুবাচ__ 

“ভ্বিজপুজব! স্থমতেস্তব স্তবনেনানেনাত্যন্তমেব প্রাপ্তোহন্মি পরং মোদ- 

মোদনেন চামোদকেনোদকেনোতপলাশেনাপি শ্রীণামি দত্তেন ভক্তেন, ভক্তেন 

(৭৩) ত্বীদূশেন কিমুত! ততো বরং করিও প্রীর্ঘয়ন্, তং প্রতিপাদয়ানি দয়া- 

নিতান্তবশঃ || ৯২ ॥ 

(৭২) পরমান্ব ছ্স্তবং, (৩) ভক্তেন দত্তেন উদকেন *ণ। পলাশেনাপ পত্রেণাপি) ভঞ্জেন 

অন্ন ॥ ৮৯২ ॥ 

কথ্ধের বিশ্বাসের নিমিত্ত যিনি তাহাকে চতুভূর্জ রূপ দেখাইয়াছিলেন, 

এক্ষণে আমাকে জানাইবার জন্য যিনি গোপ-্কলেবর হইয়াছেন, আমি সেই 

গোপালদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি | ৯০ ॥| 

হে, হে গ্রভো! তোমার করুণ। কখনও কোন পণ্ডিতেরও বাক্যবুদ্ধিরও 

গোচর নহে। কেননা-ইহা সমস্ত জগতের মধ্যে অত্যন্ত হীন হতভাগ্য 

আমাকেও আত্মসাৎ করিতেছে | ৯১ ।। 

ব্রাহ্মণের এই স্থমধুর স্ভতি শুনিয়া ভগবান শ্রীত হইয়া বলিলেন £-- 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার বুদ্ধি অতি উত্কৃন্ট। তোমার এই স্তবে ও সৌরভযুক্ত 
অন্নের দ্বারা আমি অত্যন্ত আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছি অথবা ভক্তপ্রদত্ত জল ও 

পত্রের দ্বারাও যখন অ।মি সন্ত্ুস্ট হই, তখন এইপ্রাকার অন্নের দ্বার ঘে আমি অত্যন্ত 

সম্গুষ্ট হইব, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? অতএব তুমি কোনও বর প্রার্থন৷ কর। 

আমি নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়া! তোমাকে প্রদান করিব || ৯২ 



১৯৬ ভ্রীত্ীগৌরাছগ-চম্পূঃ 

স তৃবাচ--ভগবন! কাঁনয়ে কাময়েয় বস্জাতিং, (৭8) স্থকৃতং সুকৃতমপি শ্বতঃ 
ফলংন ভবতি। অথস্থ মঙ্গলগ্র ইব নান্ৈধ কর্ণমাত্র-রোচনো বস্তৃতত্বনর্থ এব 

সর্ববপোতেগক রন্বাৎ; বিষয়া বিষ-যাদসাম্পতয় হ্বেমু নিম জনং ক্রেশয়ন্তি। 

টতুর্থায় তু মোক্ষায় নমোহক্ষায়ন-পরমানন্দকারিণীং (৭৫) হারিণীং হ] ভবল্লীলা- 

মৃত-তরজিণীমান্বদয়িতুং যে! ন দদাতি ॥৯5 || 

কিঞ্চ ভবস্নিশামনেশৈবমনেনৈব (৭৬) কৃতার্থতাময়াম যাচিত্বাহপি, ততঃ 

কিমন্যণড প্রার্থয়েয়। ন হি পাযুষ-পরাব।র-পরিমগ্নঃ ক্ষারবারি বাঞ্ছতি ॥ ৯৪ | 

যদ্যবশ্যং বরে দেয়স্ত্বয়া মে মিশ্রনন্দন। 

ভবললীলাবলোকান্ুমতিং দেহি তদ। বরম্ ॥ ৯৫ ॥ 

(৭৪) কাংবস্থজাততিং কাময়ে। (৭৫) ইন্দ্র*্ম শত কর্ণচক্ষুরাদেঃ পরমন্থবকারিণীং ॥ ৯৩॥ 

(৭৬) 'এংকপ্রকারেণ আনেনৈব গুগবনর্শ,নন ॥ ৯৪ ॥ 

কিন্তু ব্রাগাণ বলিলেন_হে ভগবন্! আমি কোন্ বস্তুসমূহ প্রার্থনা 
করিব? ধণ্ম সম্যগাবে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা ম্বতই ফলরূপ নহে। অর্থ, 
মজলগ্রহের ম্যায় শীমেই কেবল কর্ণস্থখকর,ত বস্তরতঃ সর্বদা উদ্বেগ জন্মায় 
বলিগ্া উহ] ষথার্থই অনর্থ। বিষের সাগররূপ বিষয় সকল আপনাতে নিমগ্ন 

ব্যক্তিকে অর্থাৎ খিষয়াবিষ্ট ব্যক্তিকে ক্রেশ প্রদান করে। চঙ্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়মার্গের 

পরম ম্থখদায়িণী মনোহারিণী আপনার লীপামৃত-্তরঙগিণীকে যে আস্বাদন করিতে 
দেয় না, সেই চতুথ মোক্ষকে আমি নমস্কার করি | ৯৩|॥| 

আরও আম যাচঞা না করিলেও আপণি ষে আমাকে এইপ্রকার দর্শন 
দিয়ছেন, ইহাতেই আমি কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। অতএব আমি অন্ত আর কি 

প্রার্থনা করিব ? অস্তসমুদ্রমগ্ন ব্যক্তি কখনও ক্ষারজল লবণজল) প্রার্থনা করে না ।৯৪।॥ 

হে মিশ্রনন্দন |! যদ্দি তুমি অবশ্বই আমাকে বর দিবে, তবে তোমার লীল। 

দর্শনের অনুমতিরূপ বর আমাকে প্রদান কর ॥ ৯৫ ॥ 



সপ্তম আমন্বাদঃ ১৯৭ 

কিঞ্জ-_বারদ্য়ং যস্তবতঃ প্রলাদে। মোহাভিভুতেন ময়াভ্যুপৈক্ষি। 
ততোহপরাধাল্সম কল্পতে ধীঃ কপান্বৃতান্ধে ভমিমং ক্ষমস্থ | ৯৬ ॥ 

শ্রত্বা বিপ্রস্ত বচনং তমুবচ মহাপ্রভু; । 
পশ্যেলীলাং কিন্তু মাং ত্বং কুত্রচিন্ন প্রকাশয়েঃ ॥ ৯৭ ॥ 

উপেক্ষিতে ছ্বির্নম প্রসাদ স্্য়া তবাজ্রাপি ন কিঞ্দি।গঃ। 
কুর্ববস্তি ঘদ্ যন্সম বিগ্রা! ভক্তাস্তত্ত€ স্থখায়ৈব ভবেদ্যতো! মে ॥ ৯৮ ॥ 

ইত) হস্তহিতেহহিতে (৭৭) জগন্নাথৌরসে রসেন (ক) স ভৃদেবোহভূদেবো- 
ম্মত্ত)| ততশ্চ ১ভগবতুপ্রসাদান্নং “অহোভাগ্যমহোভাগ্যমিতি' বদন মুহুঃ প্রণম্য 

শিরস্থ্যরস্থ্যপর্যযজেষু সর্বেবেঘষেব প্রলিপ্য সতৃণং (৭৮) বুভূজে, রসনয়। পুনঃপুনঃ 

পাত্রং পরিলিলেহ চ || ৯৯ || 
স্পাশীপপাাপিশী পাপী পপি শী পলা শনি এ সত পপ শি কপন সন ৬৬ লা পাপ স্পা শি শীপিশীপপ পপ শশা শাীক্পীা পিপি সাপাসাাসী পপ পাশ পাশ লা আত ৬ ৪৮ এগ পল সত আল্লা পাপী শশী পাপ তি আত ৩৩ ৯ শশী পি তিক পপপ্উপ পপ পাশ শি পা ৩ লি আত 

(৭৭) পু, (ক) আনন্দেন, (৭৮) মমগ্রম 1 ৯৯ 
৮ ৮১৮ শী শীিপিসীশীটি ০৬ ৮৮ াশিিসপ্পীশি শিশ্ন ৯ পাপী ৬০০ ৮শাশিশ্সি ৮ 

অধিকন্তু আমি মোহাচ্ছন্ন হইয়া দুইবার যে তোমার প্রসাদ উপেক্ষা 

করিয়াছি, সেই অপরাধে আমার বুদ্ধি বিচলিত হইতেছে । হে করুণামৃতসাগর। 
তুমি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা কর। ৯৬।। 

বিপ্রের কথা শুনিরা মহাপ্রভু বলিলেন_-তুমি আমার লীলা দেখিতে 

পাইবে। কিন্তু কাহারও নিকট আমাকে প্রকাশ করিও না ॥। ৯৭ | 

তুমি যে দুইবার আমার প্রসাদ উপেক্ষা করিয়াছ এ বিষয়ে তোমার 
কোন দোষ নাই। যেহেতু হে বিপ্র! আমার ভক্তগণ যাহ! যাহা করেন, 

তাহা সকলই আমার হ্থখের নিমিন্ত হইয়া থাকো। ৯৮ ॥ 
এই কথ! বলিয়া পুজ্য শ্রীজগন্নাথনন্দন অন্তহিত হইলে সেই ব্রাহ্মণ 

প্রেমানন্দে সত্যই উম্মস্ত হইলেন। অনন্তর “অহে! ভাগ্য! অহো ভাগ্য 1” 

এই কথা বলিতে বলিতে ভগবানের প্রসাদানকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া 

মন্তকে বক্ষে ও সর্ববালজোপরি লেপন করিলেন এবং নিঃশেষে ভোজন করিয়া 

জিহবাদ্ধারা পাত্রটি পুনঃ পুনঃ চাটিতে লাগিলেন ॥ ৯৯ ॥ 



১৯৮ শ্রীতীগোরাঙগ-চল্পূঃ 

অথ গৃহাদ্বহিরাগন্য কৃতাচমনন্থমনম্তরমেবোপেত্য মিশ্রবরঃ পপ্রচ্ছ--সাধৃত্তম। 

প্রষ্টং বিভেমি ভবতে। ভোজন: নিষ্পন্নং ন বেতি! স তু সাবহিত্ধমুবাচ-_ ॥ ১০৯ | 

মিশরেজ্ ! ভোজনমভূম্মম যাদৃগদ্য 
নৈষ্তাদৃগদ্য জমুষি (৭৯) কচনাপি লব্গম্। 
তৎসুমনানপরিভুক্ত (৮* ) মতীন শুদ্ধং 
তক্তং বিভুজ্য তন পৃততমো হম্ম্যভূবম্ | ১০১ ॥ 

এতন্নিশম্য বচনং কিল তৈথিকস্য 
শ্রীবিগ্রদূপ-জনকো মুদিতে। বন্ভুব। 
শয্যাং বিপায় রুচিরাং তমশায়য়চ্চ 
তস্যান্তিকে স্ব্পমশেত চ স্ুস্থচিত্তঃ ॥ ১০২॥ 

ইতীত্যাদি শ্রীঃগাঁরপলমু-ত শেষবাল্যবিলাসে। নম সপ্তম আম্বাদঃ 1 

(৭7) আমন অম্মনি, (৮ ০) শধেশ হনপারাডু নং, পর্িভুজমিতি তু বস্তবাথঃ ॥ ১০১ ॥ 

তারপর গৃহ হইতে বাহিরে আসয়! তিশি আচমন করিলে মিশ্রবর 

তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন_-“সাধুত্তম! আপনার ভোজন নিষ্পন্ন 

হইয়াছে কি না আমি জিজ্ঞাসা করিতে ভয় পাইতেছি ৮” তখন তিনি মনের 

ভাব গোপন করিয়া বলিলেন || ১০০ || 

হে মিহ্রেন্্! অগ্ভ আমার যেরূপ ভোজন হইয়াছে, এ জন্মে আমি 

আর কথনও এরূপ ভোজন লাভ কর শাই। তোমার পুত্র কর্তৃক অপরিভুক্ত 

( শ্লেষে অনপরিভূক্ত অর্থ পরিতুক্ত ) অত্যন্ত শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া আমি 

অতিশয় পবিত্র হইয়াছি॥ ১০১ ॥ 

তৈর্থিকর এই বচন শুনিয়া আীবিশ্ববূপের পিতা আনন্দিত হইলেন। 

মনোরম শয্যা রচনা করিয়। তাহাকে শয়ন করাইলেনঃ এবং শ্ুস্থচিন্তে নিজেও 

তহার নিকট শয়ন করিলেন ॥ ১০২ ॥ 

ইতি জ্গৌরলীলাম্বতে শেষব।ল্যবিলাস মক সপ্তম আগ্বাদ ॥ 



শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ 
৪১ 2(%)2--- 

অস্টম আকা 

অথ সংবৃত্তে নিশান্তে (১) নিশান্তেশ্বরং (২) সীরপাণি-স্বরূপং বিশ্বরূপরচ মন্ত্র 
সববজনধীচৌরং শ্রীগৌরমালোক্য স তৈথিকম্ততো জগাম। গচ্ছন্নপি শ্রীগৌর- 
লীলাবলোক-লালসয়া নাতিদূরং জগাম। কিন্তু নবঘীপ-নিকটেযু গ্রামেটন্নহরহ- 
রভ্যেত্য তল্লীলাদর্শনেন।ত্মানমানন্দয়াম।স ॥ ১ ॥ 

অথৈবং পরমানন্দেন শ্রীমতঃ প্রভোরিচ্ছানুসারিবয়সো* জবত্যতুল্যে তুল্যে (৩) 
ব্সরে বশ সরেণ রূচিকরেণ (8) অপ্রপঞ্চমেন (৫) পঞ্চমেন মাসমানেন মাসমানেন 
(৬) প্রববৃতে ॥ ২॥ 

তত্র চ বাল্যভাগতয়। প্রসিদ্ধেৎপি শিশিরত্বাবয়বেহপি ফান্তনে গুণেনাধিকে। 
ব্সম্ত ইব পৌগণ্ডমধিকারমধিকারমণঞ্চকার (৭) ॥ ৩ ॥ 

৮: চা পপি শী পপি পীশিসস শি পিসি শিশীতি শশী শশা সপ সপ ৮ পাপ 2 সী ীপিপ্পপেস্ পাস পপ পিপপাশা শিপ শীশিতীশীশী শত শী শশী পপ শীপী শিশাপিশ ০ 

(১) ব্াত্রান্তে ভিত (২) গৃহেশ্বরং জগনাথম্ ॥১॥ 

(৩) তুলো] তুর্ষে; বৎসরে জবতি গতে ( জু” সৌত্রধাতুঃ গত্যার্থ), (৪) লরেণবৎ দধ্যগ্রেণেব 

রুচকরেণ, €৫) সপ্রপঞ্চ! মা শোভ1 ষন্ত তেন, (৬) যতঃ ময়া শোভয়! অসমানেন মাসমানেন 

বৎসরেণ প্রবুত্তম ॥ ২ ॥ 

(৭) অধিকম|রমণং ক্রীড়া জনানুরাগো বা যত্র ত।৩॥ 
পপ পাপা ০ ৯৯ পাশপাশি পপি | আট পিপিপি পেপে পিসি সপ পপ বাপ এপি এপাশ সপ পি পপ পি 

সপ. স্পা পপ আ৯ ৮ শপে শশী ৮ পিল ০ 

১ 

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে তৈথিক ৃহস্থামী ও জগন্নাথ মিশ্র ও হলধর স্বরূপ 
শ্রীবিশ্বরূপকে সন্তাষণ করিয়া সকল লোকের বুদ্ধি অপহরণকারী ( চিতচোর ) 
শ্ীগৌরকে দর্শন করতঃ সেখান হইতে গ্রস্থা করিলেন । গমন করিলেও গ্রীগৌরের 
লীলাদর্শন-লালসায় তিশি বেশী দূর গেলেশ না। কিন্তু তিশি নবন্ধীপের নিকটবর্তী 
গ্রামসমূহে ভ্রমণ করিতেন এবং প্রতিদিন আসিয়া তাহার লীলাদর্শনপুব্বক চিত্তের 
আনন্দ বিধান করিতেন ॥ ১॥ 

এইরূপে পরমানন্দে শ্রীমান্ প্রভুর ইচ্ছাধীন বয়সের অনুপম চতুর্থ বুসর গত 
হইলে, রুচিপ্রদ সরের ( দধিদুপ্ধাদির অগ্রভাগের ) ন্যায় অতুল শোভাসম্পন্ন পরমন্থন্দর 
পঞ্চম বশুসর প্রবৃস্ত হইল ॥ ২॥ 

৬ 'প্রভোরিচ্ছানুসা।রবয়সোহবর্জিতেহতুল্যে প1৫স্ত প্রামাদিকঃ। 



বর প্রীত্রীগোরাঙ-চম্পূং 

কিঞ্ধিত্তানব-লবূসৌষ্ঠবমনঃসংমোদকৃম্মধ্যমং 

ন্যগ্রোধাক্ক,র-পরুবিদ্থ-বিজয়ি শ্রীভাজি দস্তচ্ছদ্রম্। 
বন্ঘ,ন্মাদহর-ত্রিরেখ-ললিতগ্্রীবং অমুদযৎপ্রভং 
পৌগণ্ড হ্ৃদ্ি চিন্তয়ামি সততং গ্রীগৌরচক্দ্র-প্রভোঃ ॥ ৪ ॥ 

মন্যে বয়োহস্য তদ্ুরো বিপুলং বিধাতুং 
দৃষ্টে তরত্র নহি তত-কৃতিযো গ্যবস্থ। 
মাংস ব্রমেণ জঠরল্য জহার তম্মাৎ 
তৎসূন্মম তামুপজগ।ম তা ক্রমেণ || ৫|| 

মণিষ্যতে! রাজতি বন্ধুজীবং 
নার।গতাছস্য দ্বিজ-চেলকস্য (৮ )। 
এবং বিচাধ্যেব বয়স্তদস্য 
গ্রভৃতরাগং স্ুযুযোজ তত্র ॥ ৬॥ 

নিত পাশ পস্পিিল 

(৮) বন্ধুজীবং পুষ্পবিশেষং মথিষ্যতঃ জেমাতঃ ছ্বিজচেলকত্ত অধবস্ত অথচ বন্ধ_নাং প্রিয়তমানাং 

জীবং জীবনং বিলোড়য়িষাতে। দ্বিজাধমন্ত রাগশুগ্ঠতা ন শোভতে ॥ ৬ | 

শীতকালের অবয়ব হইলেও ফান্তন মাসে যেমন অধিক গুণসম্পন্ন বসন্তের 
অধিকার হয়, সেইরূপ পঞ্চম বতসর বাল্যকালের অংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকিলেও 
তখন প্রচুর ক্রীড়াময় অথবা জনবৃন্দের পরম অনুরাগঞ্জনক পৌগণ্ড আসিয়া 
অধিকার করিয়াছিল | ৩।| 

তখন প্রভূর কটিদেশ কিঞ্চিৎ কৃশতা প্রাপ্ত সৌন্টবের দ্বারা সকলের মনে আনন্দ 
বিধান করিতেছিল, তাহার ওষ্ঠশোভায় বটবুক্ষের অঙ্কুর ও পক্ষবিম্বফলকে জয় করিয়া 
বিরাজ করিতেছিল, গ্রীবা শঙ্ঘের মত্তঠানাশক ত্রিরেখাদ্ধার অতি স্বন্দর হইয়াছিল, 
প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের এইপ্রকার উদীয়মান কান্তিযুক্ত পৌগণ্ড বয়সকে আমি সর্ববথ! 
হৃদয়ে চিন্তা করি || ৪ 

মনে হয়, প্রভুর বয়স তাহার বক্ষঃস্থলকে বিশাল করিবার জন্য অন্য কোথায়ও 
এ কাধ্যের উপযুক্ত বস্তু না দেখিয়! ক্রমে ক্রমে জঠরের মাংস হরণ করিয়াছিল, 
সেইজন্য জঠর তথন ক্রমশঃ সুঙ্গতাপ্রাণ্ড হইয়াছিল ॥। ৫ ॥| 

প্রভুর যে অধর, বন্ধুজীব পুষ্পকে পরাভব করিবে, তাহার রাগহীনতা শোভা 
পায় না, (শ্লেষে যে ছিজাধম বন্ধুগণের জীবণে দুঃখ প্রদান করিবে তাহার রাগশুন্যতা 



অগুম আম্বীদঃ ২৯১ 

বিদ্যা -প্রিয়োক্তি-হিতভাষণ-গনশক্তী- 
শস্তাত্বান্য কণঠভুবি কিন্প, নিরস্তকা মাঃ। 
ভাসাং বিবাদ-পরিহারকৃতে বয়ত্তদ্ 
রেখাত্রয়েণ বিদপৌ বছিরত্র (৯) জীমাম্ ॥ ৭ ॥ 

বয়স্যমুস্মিল্ন,দিতে তনুপ্রভা 
বনতুব তস্যাভ্যধিকাপি পুর্ববতঃ | 
প্রাতর্ধথ! ভান্ু মতশ্ছট। ভবে- 
নন সঙগবে (১০) সা হি তখৈব তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥ 

তদ1 চ তং নবন্ধীপ-পন্তনবাসী নবাসীম-সৌন্দর্ধ্যস্তশ্ত সমানবয়ামানব-যাচনীয়পদরজ। 

(১১) দরজাত-নিত্যপ্রেমোদয়ো (১২) মোদযোগে-(১৩) নৈকত্যাদিক্রমেণ সমাজগাম 

বালকচয়ঃ, জরসালবালং (১৪) রসালবালং (১৫) মুকুলিতমাকুলিতমানসঃ মসৌরভেণ 

পরভূত-বিসর ইব ॥৯ 

(৯) অজ্র কথস্থানে | ৭॥ 

(১*) প্রাতঃ কালাৎ পরস্মিন্ মুহর্তত্রয়ে পুর্ববহে ॥৮॥ 

(১১) মনুধোর্ষ/চ্যা পদধুলির্যস্তঃ (১২) ঈষদাবিভূঁতে। নিহ্যপ্রেম্ণ উদয়ো ষস্ত | (১৩) মোদ- 

যোগেন আনন্দ-সম্বদ্ধেনঃ (১৪) সরসং সজলং আলবালং ষস্ত ওম্ (১৫) আমপো।তম্ ॥ ৯ ॥ 

শোভা পায় না) এইরূপ বিচার করিয়ই যেণ ভ্াহার এ বয়স তখন অধরে প্রচুর রক্তিম 

ংযুক্ত করিয়াছিল ॥৬ 

প্রভুর কদেশে বিষ্ভা, প্রিয়োক্তি, হিতভাষণ ও গানের শক্তি সকল ক্রীড়া 
করিতে ইচ্ছুক জানিয়াই কি তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত এ বয়স তখন 
তাহার কণ্টের বাহিরে তিনটি রেখাত্বারা সীম নির্দেশ করিয়। দিয়াছিল ?॥৭ 

প্রভুর পৌগগু বয়স উদিত হইলে তাহার অঙ্গকান্তে পুর্ববাপেক্ষা আরও অধিক 

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল । কেননা সুধ্যের তেজঃ প্রাতঃকালে যেমন থাকে, পুর্ববাহে সেইরূপ 
থাকে না অর্থাগড তদপেক্ষ। অধিক বদ্ধিত হয় ॥৮ 

২৬ 



২০২ ঞআ।গৌরাঙগ-১*প 

প্রোস্তাগতংশ্চিরদিনা সমবেক্ষ্য বন্ধ,ন্ | 
লোকে বথাভিলভতে পরমং প্রমোদম্। 
তদ্বচ্চিরাদপগতান্ নিজপুর্ব্বভক্ত- 
নালোক্য কিন সুখং প্রভুরেষ লেভে ॥ ১০ ॥ 

তদ্ চ গৌরস্য তথ। শিশুনাং পরস্পরালোকজ-হ্ষ বষ ম্। 
তনূলত(; সৎপুলকাহ্কর[ঢয। নেত্চ্ছদাং (১৬) শ্চান্দ,মুচশ্চকার ॥ ১১ । 

গৌরস্য কায়-কন কান্জবনে শিশুনাং 
নেত্র-দ্বিরেফনিকরঃ স্ুরক্তো প্রবিশ্য | 
(সৌন্দর্য্য-পুস্পরস-তৃগুতয়ালসঃ সং- 
স্তম্মাৎ কথপিদপি নোচ্চলিতুং শশাংক ॥ ১২ ॥ 

(১৬) নেত্রাণোব গুদ; পত্র!টি তান ॥ ১১ ॥ 

জপপুর্ণ আলখালবিশিষ্ট গুদ্র আত্মরৃক্* (আমের চারা) মুকুলিত হইপে তাহার 
সৌরতে আকুলচিন্ত হইয়! কোৌকিলসমূহ যেমন সেখানে আসিয়া! উপস্থিত হয়, সেইরূপ 
যাহাদের চরণরজঃ মানবগণের যাচঞার যোগ্য, এবংবিধ নবন্বীপবাসী, অসীমনবসোৌন্দর্ধ্য- 
বিশিষ্ট, প্রভৃর সমবয়স্ক ঝালকসমুহে নিত্য প্রেমের ঈষৎ উদয় হওয়ায় আনন্দভনে এক 
হুই করিয়। উহার নিকট আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিল ॥৯ 

বদন পরে বন্ধুগণকে বিদেশ হইতে আগত দেখিয়। লোকে যেমন পরমানন্দ 

লাভ করেঃ সেইপ্রকার নিজের পুর্ববভক্তগণকে দীথকাল পরে উপস্থিত দেখিয়া প্রভূ 
অনির্ববচনীয় ম্থথ লাভ করিয়াছিলেন ॥১০ 

তখন গৌরও শিশুগণের পরস্পর দর্শনজনিত আনন্দবর্ষা তনুরূপ লতাসকলকে 

স্থন্দর পুলক রূপ অঙ্কুরযুক্ত এবং চক্ষুর পাতাগুলিকে জলবষী মেঘস্বরূপ করিয়াছিল ॥১১ 

গৌরের শরীররূপ স্গন্ধিত্বর্কমলবনে বালকদিগের নেত্ররূপ জ্রমরসমুহ 

প্রবেশপুর্ববক সৌন্দর্ধ্যরূপ মধুপানে তৃপ্তিহেতু অলস হইয়া তথা হইতে কোনও প্রকারে 
প্রস্থান করিতে পারিতেছিল না ॥১২ 



অস্টম আম্বাদঃ ২৪৩ 

তত্তস্তমালো।ক্য ন হি ্ ষণং তে. কুন্ত্রপি ন স্থাতুমলং বভৃবুঃ (১৭)। 
জলৌকিকী ্রীর্বশয়েম মাত্রং, কিমু স্বতঃ জিদ্ধরতীনসৌ তান্॥ ১৩। 

ততম্চ তৈঃ সহ মিলিতো মিশ্রেন্্রনন্দণো নৃপমার্গ-শগরনিবাসিশ্বাসরমণীয়া- 
রামামরতটিনী-তীর-নীরেযু নিরস্তুরং নানাবিলাপম1৮রতি স্ম ॥১৪ 

দেবেশ্বরোহপি যদ্ববাঁপ নুবালচর্ধ্যাং 
গান্তীর্য্যসিন্ধুরপি চঞ্চলঙাঞ্চ গৌরঃ। 
তন্ন প্রমোদয়তি হন্ত! তদীয়-লীল।- 
শক্তেবিচিত্রতরতাংংস্ফ,টয়জ্জনং কম্॥ ১৫ ॥ 

অথ কদাচিৎ-_ 

প্রাচীরং ভবনঞ্চ ধুলিপটলৈ; কৃত্ব। পথি প্রস্তরং 
শালগ্রামশিলাং গ্রকল্প্য রজসৈবার্চাং বিধায় প্রভুঃ। 
পঙক্ত'কৃত্য নিবেশ্য সঙ্গিনিকরান্ পত্রেষু পাত্রে্ষসৌ 
নেবেগ্ভং পরিবেষয়ত্যতিমুদ। ীমান্ শচানন্দন21: ১৬ 

(১১৭) তং নালোক্যস্থাতুং ন শক্তাঃ ব়্বুঃ ॥ ১৩ ॥ 
লিপ পট তা পাশ আগার 

সেইদিন হইতে বালকগণ প্রভূকে ক্ষণকাঁলের জন্য না দেখিয়া অন্ত কোথাও 
থাকিতে পারিত না। অলৌকিক সৌন্দর্য মনুষ্যমাত্রকেই বশীভূত করে, সুতরাং 
যাহাদের অনুরাগ ম্বতঃসিদ্ধ, তাহাদিগকে যে উহা বশীভৃত করিবে এ সম্বন্ধে কি আর 
বলিবার আছে ? ॥১৩ 

তখন হইতে তাহাদের সঙ্গে মিজিত হইয়া মিশেন্দ্রনন্দন বিশ্বস্তর র[জপথে, 

নগরবাসিগণের গৃহে, রমণীয় উদ্ভানে এবং স্ৃরধুনীর তীরে নীরে শিরন্তর নানাপ্রকার 

ক্রীড়া করিতে লাগলেন ॥১৪ 

গৌর দেবগণের ঈশ্বর হইয়াও যে নরবঝালকের চরিত্র অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, 
গাস্তী্যসাগর হইয়াও যে ৮ঞলতা স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার লীলশক্তির 

অতিশয় বৈচিত্র্যই প্রকাশ করিতেছে । অহএব তাহাতে কোন্ ব্যক্তিকে না আনন্দিত 
করে? অর্থাৎ সকলকেই আনন্দিত করে ॥১৫ 

তথায় কখনও প্রভূ শ্রীমান্ শচীনন্দন পথিমধ্যে ধুলিরাশির ঘারা প্রাচীর 
(দেওয়াল) ও গৃহ শিণ্নাণ করতঃ একখ্ প্রস্তরকে শালগএা।ম শিলারূপে কল্পনা 



২৪৪ ত্র হীগৌরাজ-১*প ১ 

তে '. ভোজনলীলামনুকুববন্তম্তথ| কুববন্তং তমুচঃ হে বালকাখগুলা-(১৮) 

লকাথগুল।বণ্য ! গ্বকোমলেন কর-কঞ্চেন করকং জেজীয়মানেন (১৯) দেবতাশেষো (২০) 

বতাশেযোপমানশূন্যো যে ভবতাস্মভ্যং সমপিতঃ, সোহয়ং লোচনেনৈবাশ্বাদনীয়ো। ন 

রসনয়। রসনায়াশক্ত হাৎ ॥১৭ 

তশ্য চাম্বাদতোহম্বাদতে। (২১) বুভৃক্ষাভরতো ন নিস্তারোহজনি। যদি 

ততোদিততোদ।মস্মাক মশনায়ামশনায়াপনয়া নিবারয়িতুং পারয়ে রয়েণ, ততঃ প্রততঃ 

প্রমোদো ভবত্যম্মাকম ॥১৮ 

(১৮) বালকাখণডল বালকেন্ত্র, (১৯) দাড়ম্বপুন্পং রক্তিমাতিশয়েন জয়তা, 
(২০) দেবতোচ্ছিষ্রম্ ॥ ১৭ ॥ 

(২১) অগ্ুন, প্রণ।ন, অভ্ীঠি অন্থদস্ততঃ প্রাণনাশ কাদিত্যর্থঃ॥ ১৮ ॥ 
পা ০৪৮০ 

৩ পি পি ৯ ৮০০৮ 

করিয়া ধুলিছ্+1হ তাহার অচ্চন। করিয়াছিলেন এবং সঙ্গিগণকে পঙ.ক্তিবদ্ধভাবে 

বসাইয়া পত্রবূপ পাত্রসমুহে অতি আনন্দের সহিত নৈবে্ধ পরিবেশন করিতেছিলেন ॥১৬ 

তাহারা সকলে ভোজনলীলা অনুকরণ করিতে করিতে এ প্রকার পরিবেশন- 
কারী গ্রভৃকে খলিল--হে অথণগুলীবণ্যময় চুর্ণকুম্তল-শে]ভি৬ বালকেন্দ্র! (বালক- 

শিরোমণি !) রক্ভিমাতিশয্যে পাড়িম্বজয়ী তোমার স্থকোমল করকমলের দ্বারা যে 

অতুলনীয় দেবতার প্রসাদ তুমি আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছ, তাহার রসগ্রহণ করা 

অসাধ্য বলিয়া জিহব। দ্বারা তাহা! আসম্বাদ কর। যায় নাঁ, নয়ন দ্বারাই ইহ! আম্বাদন 

করিবার যোগ্য ॥১৭ | 

উহার আম্বাদে প্রাণনাশক গ্রচণ্ড ক্ষুধা হইতে আমাদের মুক্তি হইল না। যদি 

তুমি ভোজ্যবস্তর প্রদানের দ্বারা আমাদের অতিবিস্তৃত বন্ত্রগাদায়ক ক্ষুধা সত্বর নিবারণ 

করিতে পার, তাহা হইলে আমাদের অপার আনন্দল[ভ হইবে ॥১৮ 



স্পা পানি 

অষ্টম আস্বাদঃ ২৪৫ 

তদেতপ্চনং নিশম্য সবয়সাময়সামন্ত্পুর্ণো (২২) ভগবান্ খুয়ং ক্ষণমত্রৈব 
বিরমেতারমেতান্বঃ (২৩) প্রার্থনাং সাধয়ানীতুত্গা শিকটব্ডিশাং ছিজানাং নিকেওনেষু 

প্রবিশ্য যদ যদ্ ভক্ষ্যমবলোকয়ত তত্তচ্চোরয়তি রয়তিরম্কৃত-পবনঃ ॥১৯ 

যদি তু তং কশ্চি পশ্যতি তদ1 বদতি__রে চলাচলাশয় ! শয়ছয়ে (২৪) কিংতে 

বর্ততে জানাসি নাসি (২৫) মাং যদহে। পরগৃহেহপীদৃগৌদ্ধত্যমাচরসি ? ॥২০ 

ঝবালকন্তু বক্তি-ভূম্থরোত্তম! কিমিদং ভবান্ জত্যমেব ভাষতে, ভবনমিদং 
মামকংন ভবতীতি ভবতু, ভবতো ভণিত্যে বাহমিদানীমিতো ব্রজেয়ং পশ্চান্ত বিারয়িস্যামি 
কম্যেদমিতি ॥২১ 

এতত্বচস্তস্য* নিপীয় তল্মিম্ বিপ্রে হসেনাকুলিতে নিতাস্তম্। 
প্রীশৌরচক্দেো নিজ কার্ষযসিন্ধিং, কৃত্বা সখীনাং নিকটং প্রযাতি ॥ ২২॥ 

(২২) 'অয়েতি_শু ভাবহবিধিপূর্ণ হাপুর্ণঠঃ (২৩) [বিরমে ত+ অরং (শীঘ্র )+ এতাং4- বঃ]॥১৯ 

(২৭) চলেতি-চঞ্চসমতে ৷ তস্তত্বয়ে। (২৪) অসিত্বম্ ( অব্য ম্) ॥ ২০ 

সমবয়স্ক বালকগণের এই কথা শ্রবণ করিয়! সমস্ত গুভবিধিযুক্ত অর্থাৎ 

শোভনচরিত্র ভগবান বলিলেন--“তো]মর। ক্ষণকাল এই স্থানেই অপেক্ষ। কর। আমি 

শীত্রই তোমাদের এই প্রার্থনা পুর্ণ করিব ।” এই বলিয়া তিনি নিকটবন্তী ব্রাঙ্গণগণের 
গুহসমূহে প্রবেশ করিয়া যেযে ভক্ষ্যবস্ত দর্শশ করিলেন, বায়ু অপেক্ষাও অধিকবেগে 
তাহা চুরি করিতে লাগিলেন ॥১৯ 

যদি কেহ তাহাকে দেখিত, তাহ! হইলে বলিত-_রে চপলচিত্ত! তোমার দুইটি 
হস্তে কি আছে? অহো৷! তুমি যে পরের গৃহেও এই প্রকার ওদ্ধত্য করিতেছ, তুমি কি 
আমাকে জান না ?॥২০ 

বালক বিশ্বস্তর উত্তর করিতেন_-“হে ব্রাঙ্গণবর! আপনি কি ইহা সত্যই 
বলিতেছেন যে এ গৃহ আমার নয়? যাহ! হউক, আপনার কথাতেই আমি এখন এখান 
হইতে যাই, এ কাহার গৃহ, ইহ পরে বিচার করিব ॥১১ 

*এতঘচ: স্বন্ত ইতি পাঠান্তরমূ। 

সপ সালিশ কি 



২০৬ শ্লীশীগৌবান-চম্পুঃ 

এবং কচি স্বসলিনং রহসি হসন্মুখঃ স্থাপিত! নায়ামীহ যাবদস্ি তাবদস্মি- 

তামদতে। মদতোষকতো। (২৬) গগ্যত্র মা যায়া মায়ায়া(২৭) স্ুপিত্রোঃ পরীক্ষাং 

কর্ত।ন্মি, ততঃ কেনাপ্যাতৃতেহপি পোত্তরং দছ।” ইতুযুক্তা তগুপিতৃসদনমন্তেঃ সহ গত্বা 

বদতি ॥২৩ ্ 

বিপ্রবর্ধ্য! ভবতো বালকঃ ক্রন্দন্ স্ুুরধুনী-সরণ্য। সরতি তং পরাবর্তয়িতুং 

বভৃধা যত্রমকাত্ব; তথ।পি নাসে। প্রত্য বৃন্তস্ততে! ষদিচ্ছসি তদ্বিধেহি ॥২৪ 

এতাং শ্রুত্বা মিরমতিভয়ব্যা কুলে নিপ্রবর্ষ্যো- 

ই্বেষ্টং পুত্রং নিজপরিবরৈর্ধাতি সর্বৈর্বঃ সহ দ্রোক্। 
শ্ীগ্গৌরম্থ প্রিয়লখগণৈঃ সান্ধ মালোক গেহং 

শান্ং বিষ্ট,। হরতি মধুরং মোদকাদি-ন্ুভক্ষ)ম্ ॥ ২৫। 

(২৬) অন্মিতেতি অহঙ্কার-মদতে। মদসন্তোষকারণাৎ্ (২৭) মারায়। মম হায়াঃ ম। যায়াঃ ন 

পাচ্ছে ॥ ২৩ 

তাহার এই বাক্যস্থধ। পান করিয়া সেই ত্রাঙ্গাণ অত্যন্ত হান্য করিতে লাগিলে, 

গ্রীগৌরচন্দ্র নিঞ্জকাধ্য [সদ্ধ করিয়। সথাদিগের নিকট প্রস্থান করিতেন ॥২২ 

এইবূপে প্রভূ সহাস্তাবদণে শিঙ্ের কোনও এক সঙ্গীকে গুপুশ্থনে রাখিয়া 

ব্লিতেন-আমি যঙক্ষণ এখানে না আসি, তঙক্ষণ তুমি আমার অসস্তোষজনক 

অভিমানমদে মন্ড হইয়া অন্থত্র যাইও পাঁ। তোমার মাহাপিতার মমতার পরীক্ষা কিব। 

সুতরাং কেহ ডাকিলেও উত্তর দিও না। এই কথ। বলিয়। তিনি অন্যান্থ সঙ্গিগণের সঙ্গে 

এঁ ঝ!লকের পিত্রালয়ে গিয়া তাহার পিতার নিকট বলিতেন ॥২৩ 

“হে বিপ্রবর ! আপনার বালক পুত্র রোদন করিতে করিতে গঙ্গার পথ দিয়! 

যাইতেছে । তাহাকে ফিরাইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলাম, ৬থাপি সে ফিরিল না। 

অশুএব আপনি যাহ ইচ্ছ। হয় করুন ॥ ৪ 

এই কথ। শুনিয়! সেই দ্বিজবর অত্যন্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া শিজের সমস্ত 

পরিজনগণের সঙ্গে পুজ্রকে 'অস্কেষণ করিবার শিমিস্ু তক্ষণাৎ গমন করিতেন। এধিকে 

প্রীগৌরও গৃহ শুন্য দেখিয়। প্রিয়সখাদিগের সঙ্গে তন্মধ্যে প্রবেশপুব্ব ক মোদক (মোয়। ) 

প্রভৃতি মধুর ও স্থন্দর ভক্ষ্যদ্রব্যসমুহ অপহরণ করিতেন ।'২৫ 
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অহে।! প্রভোর্ভক্তহিতে সমাগ্রহং 

বিলোকয়ধ্বং নন সাধবে। জনা; 

যদর্থমেষ ত্রিজগদ্িনিন্দিতা- 
মপি স্বয়ং হন্ত! করোতি চৌরিকাম্ ॥২৬॥ 

ততশ্চ পুর্বব-গোপিতং সখায়মাণীয় সর্ববঃ সহ মোঁদকাদি ভুতু পুত্রান্গেষিণং 

বিপ্রমন্ুসরন্ ! দুরাদুচ্চৈরাচক্টে ॥ ২৭ 
“তোঃ পুজবগ্ুসল ! বসলত।২ ৩বালেোকয়িএমস্মাভিরেবায়ং তব তনয়ো 

গে।পিতে। নয়ৈনমিতি”, স তু হারিতনিধিবন্তণয়ং প্রাপ্য পরম।নন্দিতে। গুহং গচ্ছ্ডি ॥ ২৮ 

ক[৮নারামে (২৮) হণারামে (২৯) সহ অবয়োশিঃ সবয়োভিঃ অওযুফে 

পত্রফল-স্মনোরুচিরে (৩০) মনো রুচিরে (৩১) প্রবিশ্য বিহরন্ কেকি-কোকিল- 
কীর-শারিকাদি কলমাকলয্য শ্বয়মনুকরোতি ॥ ২৯ 

(২৮) আগামে উপবনে, (৯) নাস্তি নাগন্ত নরসমূহগ্ঠ আমঃ পীড়া যত্র, (৩০) পত্রফলপুশ্পৈ: 

সুন্দরে, (৩১) মনসে। রুচিপ্রদে ॥ ২৯ ॥ 

হে সাধুজন সকল! ভক্তগণের মঙ্গলের জন্ত প্রভুর সম্যক আগ্রহ আপনার! 
দর্শন করুন। হায়! যে ভক্তগণের জন্ত তিনি স্বয়ং ত্রিজগতে অতিনিন্দিত চৌরকর্ম্ম 
আচরণ করিতেছেন ॥ ২৬ 

অনন্তর পূর্ববগুপ্ত সেই বন্ধুটকে আনিয়া সকলের সঙ্গে মোদকাদি ভোজন 
করতঃ পুঞ্রান্বেধা সেই বিপ্রের পশ্চা গমন করিতে করিতে দুর হইতে উচ্চৈঃস্বরে 
বলিতেন-_। ২৭ 

“হে পুশ্রবৎসল ! আপনার বাৎসল্য অবলোকন করিবার নিমিত্ত আমরাই 
আপনার এই পুক্রটিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, এই আপনার পুক্র লউন।» এই 
কথ। শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ হারানিধির সায় ।নজ তনয় প্রাপ্ত হইয়! পরমানন্দে গৃহে 
যাইতেন ॥ ২৮ 

কখনও প্রভুর সমবয়স্ক বালকগণের সঙ্গে মানবগণের উপদ্রবশুন্য, পক্ষিকুল- 
মুখরিত, চিত্তের রুচিপ্রদ, মুন্দর পত্রপুস্পফলযুস্ত উপবনে প্রবেশ করিয়া বিহার 
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ধদ। রবং যস্য খগস্য স প্রভুঃ 

করোতি তর্হে/ব সবান্ধব-জমাত। 

তদন্তিকং াতি ভতে। ভ্রম! ভবেছ্ 
যদভ্যজীবস্য নহীদমন্ভুভম্॥ ৩* ॥ 

যে! যোহশুণোদনুকৃত-স্বরবং তদীয়ং 
রাবং খগোহতিমধুরং শিখি-কোকিজাদি। 
অত্যক্ষ্যদেব সস রাবমপত্রপা ত-€৩২) 
স্তত্র।ব-শিক্ষণরুচির্যদ্দি নাভবিষ্যু ॥ ৩১ ॥ 

কদ10 কৌতুকেন কপানাকাধ্য কন্মরজ-কোল-কদলীফলানি প্রদায় ৬েোজন|বসরে 

তেষাং বদনভঙগী িলোক্য বন্লমানন্দমব।প্লে[তি ॥ ৩২ 

(৩২) অপত্রপাতঃ জজ্জাতঃ ॥ ৩১॥ 

করিতে করিতে ময়ূর, কৌকিল, শুকশারী প্রভৃতি বিহননদিগের অব্যক্তমধুর ধ্বনি শ্রবণ 
কয়া নিজেও সেইরূপ অনুকরণ করিতেন ॥ ২৯ 

তিনি যখন যে পক্ষীর রব করিতেন, তগক্ষণাণ্ড সেই পক্ষী শিজের স্বজন মনে 

করিয়া ভ্রমে তাহার নিকট গমন করিত। প্রভূ হইতে যে অন্তঞ্জীবের ভ্রম হইবে ইহা 

কিছু আশ্চর্য নহে ॥ ৩০ 

ময়ুর, কোকিল প্রভৃতি যে যে পক্ষী তাহাদের নিজ নিজ শব্দের অনুকরণকারী 

প্রভুর অতি মধুর রব শ্রবণ করিত, তাহাদের যদি সেই রব শিক্ষা করিবার স্পৃহা 
না থাকি৩, তাহ। হইলে তাহারা নিশ্চিতই লঙ্জ|য় নিজ নিজ শব্দ পরিত্যাগ করিত ॥ ৩১ 

কখনও কৌতুকচ্ছলে বানরগণকে ডাকিয়! তাহাদিগকে কামরাঙা, বদরী, রস্তা 

কঙ্সমূহ প্রদান করিতেন এবং ভোজনকালে তাহাদের মুখভঙী দেখিয়া প্রচুর আনন্দলাভ 

করিতেন ।॥ ৩২ 
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কদাচিতশীকৃত্যাহারেশ ব্যাহারেণ কন্দম কুর্ববতস্তানিযুজ্য ম্বসঙ্গি-ব্যতিরিক্তান্ 

বালকান্ বালিকাশ্চ ভীষয়ন্ তেষাং তাসাঞ্ সাধ্বস-চেক্টেতমালোক্য প্রমোদতে ॥৩৩ 

কদাচন-বিষমভাব-রহিতে বরহিতে বিহরণায় রণায় চ বালোচিতায় (৩৩) ধবল- 

সিতাহতিকোমল- বালুকে (৩৪) বালুকেস্সিত-স্রভা-(৩৫) বতিম্থরভভাবতি (৩৬) ত্রিপথগা- 

তটে সখিভিঃ সহ থেলতি স হ থে লতিকেব বিদ্যুতে (৩৭) বিশ্বস্তরঃ ॥ ৩৪ 

কপূর্রধূলি-ধবলে সহ মিত্রবর্গে- 
ভাগীরথী-গটতলে বিররাজ গৌরঃ। 
জ্যোওসা চ্ছট বলয়-পাগুরিতেহন্তরীক্ষে 
নক্ষত্রমণ্ডলবূতো। রজনীকরো। বা ॥ ৩৫। 

(৩৩) বিহারস্ত বালোচিতগ্ত যুদ্ধস্ত ৮ উত্তমহিতে ও(৩৪) ধবল-শর্করাবদ্ অবলমিতা অতি" 

কোমল। চ বালুকা ত্র । (৩৫) বালুকেন গন্ধপ্রব্যবিশেষেণ ঈপ্সিতঃ সুরভির্গন্ধে! যন্ত তত্র, (৩১) 

অতিম্বরা স্ুুরানতিক্রাস্তা যা ভা তদ্বতি গঙ্গাতটে, (৩৭) স,হ, স্বুটং খে আকাশে বিছ্যুতে 

লতিকেব 8৩৪ 

কখনও আহারের দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করতঃ তাহার কথামুসারে কার্যকারী 

সেই বানরদিগকে প্রেরণ করিয়া নিজ সঙ্গিগণ ব্যতীত অন্যান্ত বালক ও বালিক। সকলকে 

ভয় দেখাইতেন এবং তাহাদের (বালক ও বালিকদিগের ) কম্পরোদনাদি দেখিয়া 

আনন্দিত হইতেন ॥ ৩৩ 

কখনও বিষমতারহিত অর্থাৎ সমতল, বালকোচিত যুদ্ধক্রীড়া “ও বিহারের জন্য 

অতি হিতকর ( উপযুক্ত ), শ্বেতশর্করাতুপ্য স্থন্দর স্থকোমল বালুকাময়, বালুক1 অর্থাৎ 

গন্ধদ্রব্য বিশেষের ও অভীষ্ট স্থুগন্ধযুক্ত (€ অর্থ। অত্যন্ত সৌরভযুক্ত ) দেবগণ অপেক্ষাও 

অতিশয় কান্তিবিশিষ্ট গঙগ।তটে বিশবস্তর আকাশে বিদ্যল্লতিকার স্তায় সখাদিগের সঙ্গে 

খেল করিতেন ॥ ৩৪ 

জ্যোতনার রশ্মিপুপ্রের দ্বারা ধবলিত আকাশে নক্ষত্রমালা-পরিবেষ্টিত চন্দ্র যেমন 

শোভা পার, কপুরচূর্ণের ন্যায় শুত্রবর্ণ ভাগীরঘীতীরে গৌর বন্ধুগণের সঙ্গে সেইরূপ বিরাজ 

করিতেন ॥ ৩৫ 

৭ 
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তত্র চ পরমকৌতুকভরঙ্চরতশ্চত্রণঙ্জ বিহঙ্গমানাপোক্য কেচিৎ কুর্ববন্তি তথদ্- 
গমনমনন্তং শব্দায়ন্তে চ। পরে তু বেগনিন্দিত-শরালয়ঃ (৩৮) শরালয় (৩৯) ইব ভ্রুতং 
বিক্রমন্তে বিক্রমন্তেহহং জয়েয়মিতি পরস্পরং বদন্তঃ ॥ ৩৬ 

অপরে তৃপহসন্তঃ সন্তঃ স্তুখগনং সৃখং জনয়ন্তোহবলোকয়তাং তবদ্দ্রুতপদপগ্তাসং 
চলস্তি। ইতরে তু পারাবতানপারাবতান-ভঙ্গীভি- ৪ ) রনুকুর্বন্তস্তঘদ্বূর্ণস্তো 
অ্মমন্তি ॥ ৩৭ 

কেচিৎ প্রবমান।ঃ প্লিবমান।পনোদনায়। (৪১) মোদনায়াপ্যাম্মপক্ষাণাং খেলন্তি। 

কতিচিৎ কল্পিত-করিবেষাঃ 'কুত-কৃতক-ত্বেষা (৪২) ঘনাঘন-গভীর-গঙ্জপাঃ প্রকাশিত- 

তর্জনা যুধ্যস্তি ॥ ৩৮ 

(৩৮) বেগনিন্দিত বাণসমুহ।; (৩৯) পক্ষিভেদ।2 ॥ ৩৬ 
(৪০) অপারোহনস্তোহব হানে। বিস্তারে! যাসাং তাভিঙগীভিঃ ॥ ৩৭ 

(৪১) প্রবানাং ভেকানাং মান*খগুনায়, (৪২) কৃতঃ কৃতকঃ অবথার্থো ছেষো যৈস্তে ॥ ৩৮ 

তথায় পরম কৌতুকভরে বিচরণশীল চক্রাবাঁক পক্ষীদিগকে দেখিয়া সেইপ্রকার 

গমন করিত ও অশেষ শব্দ উচ্চারণ করিত। অপর কেহ কেহ বেগে বাণসমূহের 

নিন্দাকারী অর্থাৎ বাণবেগের অপেক্ষাও দ্রুতগামী শরাল পক্ষিস্কলের ন্যায় “আমি 

তোমার পক্ষিগতিকে জয় কর্পিব” পরস্পর এই কথা বলিতে বলিতে ভ্রেতবেগে পাদক্ষেপ 

করিত ॥ ৩৬ 

অন্ত কেহ কেহ বা' স্থন্দর খগ্টীন পক্ষীকে উপহাস করিতে করিতে দর্শকগণের 

স্থখ জন্মাইয়৷ তাহার ন্যায় দ্রুতপাদবিক্ষেপে গমন করিত । অপর কেহ কেহ বা 
অপার ভ্গী বিস্তারের ছার কপোতদিগ্র অনুকরণপুর্ববক তাহাদের ন্যায় ঘুরিয়া 
ঘুরিয়া ভ্রমণ করিত ॥ ৩৭ 

কেহ কেহ ভেকসকলের গর্ববনাশ ও নিজপক্ষীয় বালকগণের আনন্দবদ্ধনের 

নিমিত্ত লক্ষপ্রদান করিতে করিতে থেলা করিত। কেহ কেহ বা হস্তীর বেশ ধারণ- 

পুর্ববক কৃত্রিম দ্বেষ করিয়া মেঘের ন্যায় গভীর গর্জন ও তড্জন প্রকাশ করিতে করিতে 
যুদ্ধ করিত ॥ ৩৮ 



অফ্টম আন্বাদঃ ২১১ 

কতিচন বেশানুকৃত-মেষা বিস্তারিত-কপটকোপাবেশাঃ প্রাদুষ্কত-পরম-দর্পাঃ 
কৃতাপসর্পোপসর্প৷ মেষক মন্তকামস্তকি ঘন্্শো রণমাচরস্তি ॥ ৩৯ 

হম্ব রব পূর্ণদিশঃ করাভ্যাং পদ্দীকৃতাভ্যাং ক্ষিতিমুল্লিখস্ত: | 
বৃষায়মাণাঃ কতিচিচ্চ বালাঃ শৃ্গৈঃ প্রক৯গযু যুধুর্ঘিষস্তঃ ॥ ৪০ ॥ 

কেচিচ্চ তুরজম-রঙ্গমজীকুর্ববাণ। ধারা-( ৪৩ ) ধারাবাহিতয়। বিতহ্স্তঃ স্বপৃষ্ঠা রূঢ়ান্ 

সহ্চরান্ বহন্তি । একে ত্বসকদ্ ঘূর্ণস্তো ঘৃণিতনেত্রা! ই্দমালপন্তভি-_ 

রে রে সখায়ঃ ! কিমিদ্ং বিচিত্রং 

ঘূর্ণস্তি সর্বেব কথমগ্ বৃক্ষা2। 
গঙ্গ। নবদ্বীপপুরী চ জর্ব্ব। 
কিং বাচ্যমন্যৎ সকল। ধর] চ॥ ৪১॥ 

(৪৩) ধারাঃ অশ্থগতিভেদান্ [““আন্কন্নিতং ধৌরতকং রেচি »ং বলিভং প্রুতমিতিগতয়োহমুঃ 
পঞ্চধার!” ইত্যমরঃ | ]॥ ৪১ 

০৬ ০ লী” পাতাল জামী 

কতকগুলি বালক মেষের বেশ অনুকরণ করিয়। কপট কো1পাবেশ প্রকাশ করতঃ 

অতিশয় দর্প দেখাইয়া ছুই দুইজন পশ্চা গমন ও অগ্রগমন দ্বারা দূর ও নিকটবর্তী 
হইয়| মেষের মত মস্তুকে মস্তুকে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩৯ 

আবার হম্বা রবে দশদিক্ পুর্ণ করিতে করিতে হস্তত্বয়কে পদছয় করিয়। উহ! 
দ্বারা মাটি খুড়িতে খু'ড়িতে বৃষ সাজিয়া কিপয় শিশু কল্পিত শুঙ্গবারা রোবভরে যুদ্ধ 

করিতে লাগিল ॥ ৪০ 

কেহ কেহ আবার অশ্বসজ্জায় সভ্জিত হইয়া একপ্রকার অশ্বগতি অবলম্বনে 

নিজপৃষ্ঠে অরোহণকারী সহচরগণকে বহন করিতে লাগিল। কোন কোন শিশু 
বার বার ঘৃণিত হইয়া নয়ন ঘৃর্ণিত হইতে থাকিলে এইরূপ ঝলিতে আন্ত করিল ঃ__ 

ওরে ! ওরে! সখাগণ ! দেখরে বিচিত্র, 

সব তরুগণ দেখ হ'তেছে ঘূর্ণিত | 

গঙগ। আর নবদ্বীপ--পুরী ও সকল, 

কি আর বলিব ঘুর্ণ্যমান সব ধরা ৪১ 



২১২ শ্রীঞীগৌরাজ-চম্পুঃ 

কদদাচিত্ত_-একে। ধাবতু পুর্ব তো হুমুমগম। (88) তং ধর্ত,মন্যোজনো। 
ধাবত্বত্র জিতে।হন্যমানয়তু চ ক্ষন্ধেন খেল।স্থলীম্। 
এবং গৌরবিধোনিশম্য বচনং সঞ্জাত-কৌতুহুলা- 
স্তাং খেলাং বত কুর্ববতে শিশুগণান্তেনৈব সান্ধং মুস্ঃ ॥ ৪২ ॥ 

তত্র চেদ্ ভুবতি গৌরন্ুল্দরে। বালকেন বিজিতঃ স কেনচিও । 
তহি সোহুপি জয়িনং বহত্যহে। ভাগ্যমস্য সাখ-সংহতেঃ পরম্ ॥ ৪৩ 

যদ্দা নবীনাব্দ-রুচিং কমপ্যসৌ 
শিশুং নিজাংজেন বহত্যহে। গ্রভূঃ। 

সমুল্লসদ্বাছুশিরোগতাচ্যুতং 
তদ| জয়ত্যন্ত্যজ-ভুপতিং শ্রিয়। ॥ ৪3 ॥ 

যদ! তু পুল্সাগ্-পরাগ-রোচিষং 
দধাতি গৌরো ভূজনুদ্ধি, কঞ্চন। 

তদ। মহেক্্-'ফুরদগ্রভাগকং 
স্ুমেরুশৃলং হমতি শ্রিয়। স্বয়া ॥ ৪৫ 

(8৪) আমুমূ অগম্ আ অঙ্গে বুক্ষণবাস্তম ॥ ৪২ 

কোনও দিন, “অগ্রে এই বৃক্ষ পর্যন্ত একজন দৌড়াইয়া যাইবে, তাহাকে ধরিবার 

জন্য অন্যজন দৌড়াইবে, ইহাতে যে পরাজিত হইবে, সে জয়ী বালককে স্বন্ধে করিয়া 

ক্রীড়ার স্থানে আনয়ন করিবে” এইরূপ গৌরচন্দ্রের বাক্য শুনিয়৷ জাত-কৌতুহল 
বালকগণ তাহার ( গোৌরচন্দ্রের) সহিত সেই ক্রীড়াই করিতে লাগিল ॥ ৪২ 

সেই ক্রীড়াতে যদি গৌরন্ুন্দর কোনও বালক কর্তৃক পরাজিত হইতেন, তাহ! 

হইলে তিনিও জয়ী বালককে বহন করিতেন। অহো! এই অথাগণের ভাগ্য 

অতুলনীয় ॥ ৪৩ 

যখন এ প্রভু, নবীনমেঘের মত কান্তিমান কোনও শিশুকে নিজের স্বন্ধে বহন 

করিতেন, তখন তিনি, যাহার সমুল্পসিত ক্কন্ধে রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছেন, সেই 
চগ্ডালরাজকে শোভাদার! জয় করিতেন ।| ৪৪ 
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কদাচিত্ত, সব্যাপসব্য-স্থিতয়োঃ স্থকৃতোরম্যোস্কবন্ধকরয়োঃ করয়োরুপরি চরণমেকং 

বিগ্তস্য তয়োধামদক্ষিণয়োরংসয়োর্দক্ষিণবামৌ করো নিধায় ধাবভ্যাং তাভ্য।মেকে ধাব- 
তীত্যেবন্থিধং বিলাসং বহবে। বিদধতি ॥ ৪৬ 

কদাচন পুকরোপরি পরিপততাং পততাং (৪৫) ছায়াং ধর্ত্ং যতন্তে, তস্যাঞ্। 

ধর্তমপাপিতায়াং কোহপি বদতি হে সথায়ঃ! স্বচ্ছায়াং যে! লঙ্বয়িতুং পারয়েন্ধারয়ে 
্বাবতঃ পক্ষিণশ্ছায়াং স” ইতি । তদেতন্নিশম্য শ্বচ্ছায়া-লঙ্নার্থং কুদন্তি ॥ 8৭ 

কদাপি মল্লানাং লীলামনুকুর্ববন্তি। যথা 

করেণ ভূজমুচ্চরঘ্বিকটরাবমা্মানয়ে'- 
ভূঁজাভুজি বিকৰ'তোরদয়গাঢ়মালিজভোঃ। 
উদ্দগ্র ৪৬) মলিকালিকিপ্রহরতো নিযুদ্ধং দ্বয়ো- 
দ্বয়ে!ঃ পৃথুকয়োন' কং জনমনন্য়দ্ বীক্ষকম্॥ ৪৮ ॥ 

(৪৫) আকাশোপরি গঙ্ছতাং পক্ষিণাম্॥ ৪৭ 

(৪৬) উগ্রমুৎকটং ॥ ৪৮ 
স্পা পিপি কক পা পা ৬৯০০ ৮০১ সি ০৯ ৯ শি ০ শাদা শশী তি পাস শশী শি শি ৩ 

পুনশ্চ যখন গৌর, পুন্নাগপুষ্পের পরাগের মত স্থুন্দর কো!নও বালককে ্বন্ধদেশে 
ধারণ করিতেন, তখন তিনি, যাহার উদ্ধদেশে ইন্দ্রশোভিত সেই স্থমেরুশূজকে নিজ 
শোভাঘ্বারা উপহাস করিতেন ॥ ৪৫ 

কখন বা বাম ও দক্ষিণে অবাশ্থিত স্ুকৃতি বালকন্য় পরস্পরকে আবদ্ধ করিয়াছে 
এইরূপ করব্বয়ের উপর নিজ নিজ এক এক চরণ স্থাপন করিয়া, নিজ নিজ বাম ও 
দক্ষিণ স্বন্থা পরস্পরের দক্ষিণ ও বাম হন্তের দ্বারা অবলম্বন করতঃ ধাবিত হইতে 
লাগিল। এরূপ ধাবমান দুইজনকে দেখিয়া মনে. হইত যেন একজনই ছুটিতেছে। 
এইরূপ ক্রীড়। বন্ধু বালকেরই প্রীতিপ্রদ ॥ ৪৬ 

কোন দিন, আকাশে উড্ডীয়মান্ পক্ষিগণের ছায়া ধরিতে যত্ব করিত, ধরিতে ন৷ 
পারিলে কেহ বলিত- ওহে সখাগণ ! নিজের ছায়াকে যে লঙ্ঘন করিতে পারিবে সেই 
উডভীয়মান পক্ষীর ছায়। ধরিতে পারিবে । এই শুনিয়া বালকগণ নিজের ছায়া লঙ্ঘন 
করিবার জন্য লম্ষ দিতে লাগিল ॥ ৪৭ 

কোন দিন শিশুগণ মল্লগণের চেষ্টা অনুকরণ করিয়া থাকে । যথা-_ভীষণ শব 
উচ্চারণ করিয়া! করের দ্বার বাহুতাড়ন। করত% ভূজে ভুজে আকর্ষণ বিকর্ষণ নির্দয়ভাবে 
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একৈকমেকৈকশিশুদ্ব য়োদ্বয়োঃ (8৭) 
পশ্চাদ্বলেন প্রতিষাপয়ত্যলম্। 

কদাপি ভুমৌ পরিপাতযত্যু- 
রস্ছলং সমাক্রম্য বসত্যমুষ্য চ॥ ৪৯ ॥ 

তদালোক্য পতিতশ্য তন্য তন পক্ষপাতং প্রকাশয়ন্তঃ পরে পুথুকাঃ পরাজয়মানং 

তং তং পৃথিব্যাং পাতয়িত্বা পরাজীয়মানং তং তং তন্তদুপরি পরিস্থাপয়ন্তি ॥ ৫০ 

তদেবং কদাচিৎ যথার্থ কৃতবিজয়াঃ প্রীবিশ্বস্তরং ন্যবেদয়ন্_-“মিশ্রপুরন্দরনন্দন ! ত্বং 

বালকানামবতংসোহুসি, ততস্বং রাজানং করবাম, অস্মাকং বাহ্যুদ্ধে হ্যায়মন্যায়থ 

বিচারয়েত্যুক্তা দিব্যস্যৈৰ স্যানোকহল্য (৪৮) মুলে বালুকাঃ সঞ্চিত্য বেদীমেক1ং বিধায় 

তত্র শ্রীগৌরমুপবেশয়ামান্থঃ ॥ ৫১ 

(৬৭) খয়োদয়োর্সধ্যে একৈ কম্ ॥ দল 

(৯৮) অনোকহহ্ত বক্ষ ॥ ৫১ 

গঢ় আলিজনপুর্ববক উদ্কটভাবে কপালে কপালে প্রহার-( ঠোকাঠুকি ) কারী ছুইটি 
দুইটি বালকের বিষমযুদ্ধ কোন্ দশ্নকারী জনকে আনন্দ দেয় নাই ?॥ ৪৮ 

ঢুইটি দুইটি বালকের মধ্যে এক একটি ঝালক, এক একটি বালককে বলপুর্ববৰ 
যথেষ্ট পশ্চাৎ অপসারিত করিতেছে, (পিছু হঠাইতেছে ) কখনও ভূমিতে ফেলিতেছে 

এবং ভূমিতে পতিত বালকের বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিয়া তাহার উপর বসিতেছে॥ ৪৯ 

তাহ দেখিয়। অপর বালকগণ পতিত সেই সেই বালকের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ 

করিয়া সেই সেই জয়ী বালককে ভূমিতে পাতিত করিয়। € ফেলাইয়1), সেই সেই 
পরাজিত বালককে সেই সেই জয়ী ঝলকের উপর বসাইতে লাগিল ॥ ৫০ 

সেইরূপ কোনদিন, যাহারা সত্যসত্যই খেলাতে জয়ী হইয়াছিল, সেই বালকগণ 

শ্রীবিশবস্তরকে নিবেদন করিল-_-“হে মিশ্রপুরন্দরনন্দন ! তুমি বালকগণের শিরোডূষণ। 



অষ্টম আম্বাদঃ ২১৫ 

গৌরস্য মুদ্ধি, কুমুমৈঃ কৃতমাতপত্রং 
কশ্চিদ্দধার পরম-প্রণয়েন বাল: । 
কেচিন্নবীন-তরুপল্লব-চামরেণ 
প্রাবীজয়ন্ জয় জয়েত্যন্ুবংশ্চ কেচিৎু॥ ৫২॥ 

কপুরুচুর্ণ নিভ-কোমল-বালুকানাং 
পুণ্ডে দিগন্বর-শিশুপ্রকরৈঃ পরীতঃ। 
গোৌরঃ সনীরণপটে! বিররাজ দ্ধ, 
রুত্রৈবৃতে। রজত-ভূভভূতি ভূতনাথঃ ॥ ৫৩॥ 

তদেবং কৃতরাজ-মানে (৪৯) বিরাঁজমানে বিধুসমানে মিশ্রসন্তানে বানুযুদ্ধে পুব্বং 
জয়িনে! নিবেদয়ামান্ঃ-॥ ৫৪ 

গা প্লাস কপ এস পা পাশ ০৭ শিট শি তাত শা শি শি শি ৮ শি - স্পীশশি সি শালী শশী স্পা শিিপীশীটি ৩ স্পিনার সির 

(৪৯) কৃতো র/জবৎ মানে যস্ত তশ্মিন ॥ ৫৪ 
পপ ০ পপি শশী পিপি পি লিপি ও পপ ওলা রশ 

স্৯ ৩ শি তি সৈসা 

৫৫ রি 
সি স্ পেশ ০ পাটির | ৩০ তি পিপিপি পিপি স্পা পিস্পিপাপ পারি শী পাপ তা ৬০৬৬ 

সেইজন্য তোমাকে রাজ! করিব, "আমাদের বানুযুদ্ধে ন্যায় ও অন্যায় বিচার কর” এই 
বলিয়! দিব্য এক মনোহর বৃক্ষের মূলে বালুকা রাশি সঞ্চয় করিয়া একটি বেদী নির্্মাণকরতঃ 
সেখানে শ্রীগৌরকে উপবেশন করাইল ॥ ৫১ 

গৌরের মন্তুকে পুষ্পরচিত ছত্র কোন এক বালক অতিগ্রীতির সহিত ধারণ করিল ৰ 
কেহ কেহ নবীন তরুপল্লবৰে চামর করিয়! ব্যজন করিতে লাগিল, কেহ বা “জয় জয়” 
শব্ডে স্তুতি করিতে লাগিল ॥ ৫২ 

রজতপবব্ত কৈলাসে রুদ্রগণপরিবও ভূতনাথ শিব যেমন শোভিত হইয়া থাকেন, 
কপুরচূর্ণের মত কোমলবালুকা পুঞ্জে দিগম্বর শিশুগণের থারা পরিবেষ্টিত বায়ুবন্্র ( উলঙ্গ ) 
শ্রীগৌর সেইরূপ স্থশোভিত হইলেন | ৫৩ 

এইরূপে মিশ্রসন্তান গৌরন্ন্দর শিশুগণকর্তক রাজসম সম্মানিত ও চন্দ্রসম 
স্থশোভিত হইলে পর বাহুযুদ্ধে পৃবের্ব যাহারা জয়ী হইয়াছিল সেই শিশুগণ নিবেদন 
করিল ॥ ৫৪ 



২১৬ শীঞগৌরাজ-৮*পুঃ 

জয় জয় শিশুরাজ ! শ্রায়ভাং বাক্ তয়! নে। 
জিতমিহ ভুজ-যুক্ধেইম্মাভিরেতৈঃ সহাস্ত। 
নয়-পথমভিলডঘ্যামী তু ধূর্তাঃ কুভোহম্মান্ 
পরিভবমনয়স্তা মুত্র কুর্ধ্য। বিচারম্ ॥ ৫৫ ॥ 

তদেতত্বালানাং বচনং বিশ্রুত্য এৰি মিত্যেবমন্যায়ে। যুঙ্মাভিরাচরিত' ইতি বিশ্বস্তরেখ 

পৃষ্টান্তে বালা মৃদু মু হুসন্তো যদ] কিমপি নোত্তরয়িতুং শেকুঃ, তদা বাদিনো বাল। 
ব্দস্তি ্ম__“রে দুরাশয়াঃ ! শয়ানা ইব কিমিদানীং তিষ্ঠথ, প্রতিবাচং কিং ন দথ” ॥ ৫৬ 

তদেতন্নিশম্য বালক-বচে। বাল-কবচোপমেন (৫০) ভগবতাহব|দি, “বা দিবর্ষ)া; 

যুদ্মাভিরিহ য কিমপি বক্তু,ং ন শকিতং, চকিতঞ্চ বিলোক্যতে, ততো জ্ঞায়তেইন্যা য় 
হম্যাযোগ্যো (৫১) হবশ্যমেষ বিহিতো হহিতো যুক্মাভিস্ততো যুয়ং দগ্নীয়াঃ, খগুনীয়াঃ 

খলতাদয়ে হুঃহ্বভাবাশ্চ বঃ ॥ ৫৭ 

লাপপপপাশপ শপ শা পিপি ৯৩ সপ শী পলাশী তি শিশীশীশী ১ পাপী কিশ শত ০০ পাশসাাশীাপিপশী তি পিপি পা প্পািি তি পিপিপি শা শা শিপ ৮ শশী শিট শিশি-্পিটি ৬ প্র স্পা শী ৭ শসা মাটি পি ৩ আর কা ক পাশা শিক 

(৫*) বালকানাং বাক)ং বালানাং কবচোপমেন বন্দধবৎ রক্ষকেণ। (৫১) অন্ভেষা* 

মযোগ্যাহম্চিতঃ ॥ ৫৭ 
পপ কিস পা পা শিপ পরা শা শীট পা ৩ পা ৩ শা পি্পিীসিশিশ শশা 2225 ৩৮ রে - লপ্পাশীতীশী ৮৩ ৩ শি শশী শি শিপন | পিপিপি পাপপপ্ীাকপশী শি 

জয় জয় শিশুরাজ! তুমি আমাদের কথা শোন; আজ এই বালকগণের 

সহিত বান্যুদ্ধে আমর! জয়ী হইয়াছি। কিন্টু ধূর্ত উহার! ন্যায্যপথ লঙ্ঘন করিয়। 
কোথা হইতে আমাদের পরাভব আনিল? এ বিষয়ে তুমি বিচার কর ॥ ৫৫ 

বালকগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া “তোমরা কি এইরূপ অন্যায় আচরণ 

করিয়াছ? ইহা বিশম্তর কর্তৃক জিজ্ঞ।সিত হইয়া সেই বালকগণ মৃদু মৃদু হাসিতে 

লাগিল। যখন কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, তথন বাদী বালকগণ বলিল,__রে 

তুরাশয়গণ ! এখন শয়নকারী ব্যক্তিগণের মত আছ কেন? অর্থাৎ চুপ করিয়া আছ 

কেন? প্রত্যুত্তর দিতেছ না কেন ? ॥ ৫৬ 

বালকগণের এই কথা শুনিয়া, বালকগণের, কবচের মত ( বর্ম্মবৎ ) রক্ষণকারা 
ভগবান বলিলেন--হে বিবাদী ধুরহ্ধরগণ ! এ বিষয়ে তোমরা যখন কিছুই বলিতে 

পারিলে না, ভীত বলিয়াও দেখাইতেছে, ফেইহেতু জানা যাইতেছে--তোমাদের 



অষ্টম আস্বাদঃ ২১৭ 

তস্মাদেতান্ পুথুকান্ পথুকায়া (৫২) যুয়মেকণেকমংসে নিধায় স্থরধুনীনীরং- 

বয়ত।' 

এতদ্বচো! গৌরহরের্নিশম্য, বালা ব্যধুস্তে মুর্দিতাস্তঘৈব। 
অযুক্তমপ্যস্য বচোহন্যথা তে, ন কুবব তে কিং পুনরেব যুক্তম্ ॥ ৫৮ ॥ 

কিন্তু “স্থরধুণীনীরং নয়তে'তি তদীয়বাক্যমেব প্রমাণীকৃত্য নাভিদদ্াদপ্যধিকে 

জলে প্রবিশতি স্ম। তদবলোক্য ভীতা বালা উচ্চৈরচুঃ_॥ ৫৯ 

ভো বাল-ভূপালক পশ্যসি ত্বং 
দুরাত্মনামাচরণং কিমেষাম্। 
নিমজ্জন়ত্যন্ব,নি নে গভীরে 
বলাদ্দিমে শীঘ্রমিহেত্য পাহি ॥ ৬০ ॥ 

(৫২) সুলদেহাঃ ॥ ৫৮ 

তি এ ই সপোন ভি তি । প টি € নি এ বি নিস শ শা টিপস পট শান পভ পিস ও কপ সপ 2 শিশপাী ০ তি পা তিনি আল পাপা শপ শা সি শশী ওটি পপ পাপা লিলি ৩ সিশশিস্পিলি পিল পিসী পন পিপাসা 

কর্তৃক অহিতৰকর, অন্যলোকের অযোগ্য অন্যায় অবশ্যই আচরিত হইয়াছে অর্থাৎ 

তোমর। অন্যায় করিয়াছ সেইজন্য তোমরা দণ্ড পাইবার যোগ্য এবং তোমাদের খলতা দি 

ও দুষ্টস্বভাব অবশ্য খগ্ডনীয় ॥ ৫৭ 

এইরূপ অন্যায় করার জন্য স্থুলদেহ তোমর। এই বালকগণের এক একজনকে 

স্বন্ধে করিয়! গঙ্গার জলে লইয়া ধাও। গৌরহরির এইরূপ থাক্য শুনিয়া সেই বালকগণ 

আনন্দিত হইয়! তাহাই করিল। গোৌরের বাক্য অনুচিত হইলেও সেই বালৰকগণ 

অন্যথ। করে না) উচিত বাক্য ত* অন্যথ1| করিবেই না ॥ ৫৮ 

কিন্কু “গলার জলে লইয়া য1ও” এইবপ বিশ্বস্তরের বাক্যকেই প্রমাণ করিয়া 

নাভি পরিমিত জল হইতেও অধিকজলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহ! দেখিয়। 

স্বন্ধে অবস্থিত বালকগণ ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল---॥ ৫৯ 

হে বালকভূপতে ! তুমি এই দুরাতআ্মাগণের আচরণ দেখিতেছ কি? ইহারা 
আমাদিগকে বলপুৰ্বক গভীর জলে নিমগ্ন করিতেছে। তুমি শীত্র এখানে আসিয়া 
রক্ষ। ফর ॥ ৬ 

৬ 



২১৮ জ্ীত্রীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 

তদেতচ্ছাবকানাং বকানামিব শ্রেন-ভীধিতানাং  ব্যাকুলমা ক্রোশনমাশ্রুত্য 

নিকটবর্তিভিঃ সখিভিঃ সহ সত্বরং সমেত্য সলিলে প্রবিশ্য তেযামংসতস্তানবরোপ্য অবৈবঃ 

সমং সন্ভরণ-লীলামারেভে প্রভৃবরঃ ॥ ৬১ 

গজাজলে ক্ষীরনিভে তরস্তো, বালা; নুৃবর্ণচ্ছবয়ো! বিরেজুঃ। 

মন্দাকিনী-প।থমি সঞ্চরন্তো, যথ। বিধের্বাহন-হংসসঙওঘ3 (৫৩) ॥ ৬২ ॥ 

যদ প্রতারাবসরে মহাপ্রভূঃ 
সমুগ্ক্ষিপত্যড্বিষুগ্ং মনোহ্রম্। 

তর্দ| মহাবাত-বিচালিতারুণ! 

বিরাজতে নীররুহ-দ্বয়ীব তু ॥ ৬৩ ॥ 

শা নি পি তত পপ সত পিশেসিক্সিাশি ৭০ 

(৫৩) বিধের্বাহনেতি তেষাং হিরগয়ত্বাহুপমা ॥ ৬২ 

৯. পপি পাপী সিল | পিশিশিপ্পিসীজলাপি ০ পীর পপ পর এ পাবি আট ১১৮ 

শ্যেনপক্ষী অর্থাশু বাজপাখী হইতে ভীত বকপক্ষিগণের মত সেই বালকগণের 

ব্যাকুল চীশুকার শ্রবণ করিয়া নিকটন্ফিত সখাগণের সহিত শীস্র আঙিয়। জলে প্রবেশ 

করতঃ তাহাদের স্বন্ধ হইতে বালকগণকে নামাইয়! প্রভূবর গৌরন্ুন্দর সকল বালকের 
সহিত সম্ভরণলীল৷ আরম্ভ করিলেন ॥ ৬১ 

স্বর্গগঙ্গার শুভ্রজলে বিচরণকারী ব্রহ্গার বাহন স্তবর্ণবর্ণ হংসগণ যেমন শোভ! 

পায়, ছুগ্ধ সদৃশ শ্বেতবর্ণ গঙ্গাজলে সন্তরণকারী কাঞ্চন কান্তিমান্ বালকগণও সেইরূপ 
বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ 

সম্তরণকালে মহাপ্রভু যখন মনোহর চরণযুগল উৎক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, 
তখন সেই চরণযুগল প্রবলবাযুচালিত অরুণবর্ণ কমলদ্বয়ের মত শোভিত হইল ॥ ৬৩ 



অউ্স আস্মীদ? ২১৯ 

প্রর্ভোঃ পত্দেন প্রহভত্ত পাখসঃ 

সমু-্পভিন্ঞান্ত বিচয়াগ-ছুঃখভঃ | 
পুহ্ভ্ভি মচক্কা গগনং শটনঃ শউনঃ 

পতন্ভ্ি ভক্সিএস্ত ভঞএব ০বগতঃ ৫৫৪) 0 ৬৪ ॥ 

অথ বিশ্বরূপাবরজে! বরজোধঙ্করে ৫৫৫) জগাদ-_-“ভে। ভাতরঃ ! সন্তরস্ 

সন্তগ্যতামেবং, এক এক? স্ম্তরন্ পলায়তাং, চপলায়তাঞ্চ (৫৬) পরঃপরস্তং তং তথা 

এ্র্বন্ (৫৭) ধরয়ত্ব, রয়তুলনাস্তরোহিত, ৫৮) স্তরে! ৫৯) হি তরণে বস্ত যস্তাধিকং 

গ্াৎ, সস জরাভবি 5৮ ॥ ৬৫ ॥ 

এববেক একো জলানুনিমজ্য পলায়তাং, পরঃপর স্ূপরি পরিসঞ্চরন্ তং তং 
রয়তু, তত্র ধারণে ধা হস্ত জয়োহন্যাথ। পরাদয়ঃ। জিতৈস্ত জয়েন পৃষ্ঠেত্ৃত্। 
০ চ্ছানুসারেণ ্রামীয়া” ইতি ॥ ৬৬ ॥ 

৫৬ স্রন্ পাথাব। তান জপস্থা বিদদবো গৌরস্ত বিখোগদ্রঃখাদিৰ গগনং শনৈঃ শনৈঃ যান্ত ; 

5৬০ গিমোগদ্ুঃপত এব পিগভহ পতন্তি 7 ৬৪ ॥ 

৫৫। উদ্ননথক পণ, (৫৩) আচপলণ্চ চপলে। হৰত চ বেগেন পলায়তা মিত্যর্থঃ। (৫৭) সন্তরন্, (৫৮) 

পেগতপনাণাম্ জন্য। ক্ষিপ্ত রোহচিত। মংস্তবিশেষ। যেন রোহিতেভ্যোহপি বেগং কুর্বশ, ॥ (৫৯) 

বেগ, তবণে সন্তরণে 0৬৫ ॥ 

প্রভুর চরণাহত জলবিদ্দুগুলি অভিমানভরে ধীরে ধীরে গগণতলে উঠিত 
আর জলে পড়িবার সময় বেগে পড়িত, ইহা গৌঁরের বিরহছু্খেই হইত আমি মনে 
করি ॥ ৬৪ ॥ 

অনন্তর বিশ্বরূপের অনুজ উত্তম স্রখদাত। বিশ্বম্তর বলিলেন--দেখ ভ্রাতী- 
গথ! এইভাবে সভার দিতে হইবে-এক একজন করিয়া সাঁতার দিয়া বেগে 

পলায়ন কর-_-আর পর পর ব্যক্তিও পুর্ব পুর্ববন্তা জনকে সাতার দিয়া ধরুক। যে 
নে জন অধিকাধিক বেগভরে রোহিতমৎল্যকে ও পরাজয় করিতে পারিবে, সেই সেই 
জয়ী হইবে ॥ ৬৫ ॥ 



২৯০ শ্রীল্সীতগব রাঙ্গ-চল্পঃ 

তদেবং বচনানুসারেণ দ্বধয়োলীলয়োঃ কৃতয়োঃ ক্রমেণ সর্ব্বএব জয়িনোইভবন্। 
প্রীগৌরস্ত পরম্তাং ধারণ এব জয়ীবভূব, ন্ তু বনুশঃ কৃতবস্রহপ্যেকবারমপি 

পলায়নে ॥ ৬৭ ॥ 

যঢ্তো। গভীতরহপি জঢ্ল নিসগগ্রা 
যঢ্তো। ঘযঢত। ধাবতি স প্রভুঃ স্স। 

ততস্তঢভা গোপক্িভুং ন শকাা 
প্রাকা শরন্তং নপুষ্ প্রটভব 0 ৬৮ 0 

তদেবং সর্র্বেরেব পরাজিতে তজ্জয়! লজ্জয়া লক্ষিত-বদনে শ্রীশচীনন্দনে 
মহাপূথুকেবু (৬০) পৃথুকেঘু চ হসৎন্থু সৎস্থ কেনচিছুদাপীনেনাসীনেনাধুত্র সহায়েন 

সহায়েন (৬১) ভূত্ব। গৌরম্ বালক জগদিরে ॥ ৬৯ ॥ 

(৬*) মহাপূথুনি ক।নি স্থুখানি যেষ।ং তেমু,।৬১) আনেন শ্বভাবহবিধিন। সহ বননানঃ সভায়স্েন ॥ ৬৯ ॥ 
াশী। চে 

অপরন্ত এক একজন জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়। পলায়ন কর. পর পর জন 

জলোপরি সঞ্চরণক্রমে তাহাকে তাহাকে ধরুক। এইভাবে যদি সে জলমগ্ন 

ব্যক্তিকে ধরিতে পারে, তবেই জয়ী হইবে, অন্যথ! তাহার পরাজয় মানিতে হইবে। 

পরাজিত বালকগণ কিন্তু বিজয়ী বালকগণকে পৃষ্ঠে করিয়! তাহাদের ইচ্ছানুসারে 
ভ্রমণ করাইবে ॥ ৬৬ ॥ 

এই বাক্যানুসারে দ্বিবিধ লীল! অনুষ্ঠিত হইলে ক্রমে ক্রমে সর্ববালকই জয় 

লাভ করিল, শ্রীগেঁর পরবর্তী লীলায় অর্থাৎ ধারণ বিষয়েই জয়লাভ করিলেন বটে, 

কিন্তু বহ্ চেন্ট। করিয়াও পলায়ন ব্যাপারে একবারও জয়ী হইলেন না ॥ ৬৭ ॥ 

যেহেতু গভীর জলে নিমগ্ন হইয়াও শ্রীগৌরপ্রভু ঘে বে দিকে ধাবিত 
হইতেছিলেন-_-সেই সেই দ্রিকেই আর গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না, কেনন! তাহার 

দেহকান্তিই তাহাকে প্রকাশ করিয়। দিল ॥ ৬৮ ॥ 



অস্টম আম্বাদঃ ১৯১ 

'রে চপলমানস। ! মান-সাহিত্যেন ডে২) মা ম্ময়ধ্বং ৬ে৩), স্ময়ধবংলকরো। 

বোহয়ং সুজাতব্ূপজাত স্নপোপমকা7ন্তরর্ভকঃ (৬৪), ময়া হ্যবলোকিতং ন জিতং 

যুক্ধ'ভিঃ, অস্ত হি তায়মানয়া হিতায়মা নয়! ৬৫)হঙ্গম্বষময়ৈৰ বঃ সাহাব্যমাচরিতম্ ॥৭০। 

তমেতমাকণ্য ব্যাহারং হারং বিড়ম্বয়ন্ হসিত-ভাপা তমুবাচ বিশ্বন্তরঃ_- 

তম! ধুত-মদকীর্তে । (৬৬) যদি ভবান্ সাক্ষিতামাদদানো মাদ-দানোগ্রতঃ 
(ক) ক্ষণমন্তর তিঠেন্তদা কিতব-শেখরৈঃ খরৈঃ (৬৭) সহামীভি; খেলান্তরং 

বিদধীয় ॥ ৭১ ॥ 
পাপা ৮৭ ২ চাপ এপ তা আপ ০৯ ৯ পা তা পা 

(৩২) গ্ববুক্রুত্রেন। (৬৩) ন হসতঃ (৬৪) যুন্মা কং গর্নধ্বংসকবোহযং ুন্দবঃ স্বপতিল্য কান্তি্ালঃ ॥ (৬৫) 

তায়মানয়া বদম[নয়], অহ্তায়মানয়া অহিতবৎ আচরন্ত্যা ॥ ৭ ॥ 

(৩৬ ধুতা কম্পিত মম অকাঙ্ডিধেন সঃ। (ক) মাদঃ স্খং তশ্ত দানে উদ্ভাতঃ | (৬৭) গরদতিলো- 

বিতযাক্ষেপ? ॥ ৭১ ॥ 
১ সপ ৬৮ পপ ০৮ পাপ 

এই ভাবে শ্রীশচীনন্দন সকল বালক-কর্তৃকই পরাজিত ও তাহাতে লজ্জিত 
এবং অধোবনন হইলে, পক্ষান্তরে বিপুলানন্দযুক্ত বালকগণ হাসিতে থাকিলে_ 

সেইস্থনে আসীন জনৈক উদাঁপীন সৌভাগ্যভাঙ্গন ব্যক্তি গৌরের সহায় হইয়। 
বালকগণকে বলিলেন-_॥ ৬৯ ॥ 

"ওরে চঞ্চলচিন্ত বালকগণ ! তোমরা গর্বযুক্ত হইয়া হাসিও না। সুন্দর 

স্ববর্ণকান্তি এই বালকটী তোমাদের গর্ববনাশন। আমিই ত দেখিয়াছি যে তোমরা 

জয়লাত করিতে পার নাই। এই বালকের বিবদ্ধিঞুঃ ও অহিতবৎ আচরণকারী 
মঙ্গকান্তিই তোমাদের সাহায্য করিয়াছে !! ॥ ৭০ ॥ 

এই কথ৷ শুনিয়। বিশ্বন্তর হান্যচ্ছটায় হারের অনুকরণ করত অর্থাৎ দশ 

দিককে শোভিত করিয়া তাহাকে বলিলেন__'সাধুতম ! আপনি আমার অকীত্ডি 
নাশ করিলেন। আপনি ঘদি সাক্ষিম্বরূপে মদীয় স্ুখদানে উদ্যত হইয়া! ক্ষণকাল 

এস্থানে অবস্থান করেন, তবে আমি এই কল শঠ্চুড়ামণি গর্দভতুল্য বালকগণের 
সহিত অন্যথেলা খেলিতে পারি ॥ ৭১ ॥ 



১৯৯ ক্বী'ঞ্জীগীরাহ্-চল্পুঃ 

এভামমৃতধারামিব জীাগৌরস্ত বাণীং নিশম্য তশ্মিন জনে বাটমিতি কৃতী- 
ন্ুনতি-বিরচনে নর্ব্বানের দুগপদ্ বিজিগীনুণ। তে বভাষিরে গৌরহরিণা ॥ ৭২ ॥ 

রে কিনবাশয়া, ! মলিলং সয়া ময়। মহ বুগপন্িমভজত, তত্র নও 

সর্ব্বেষং পশ্চাদুথাতা, স. এব মর্ববিজয়ীভবিত| ; . স চ পরাজি তৈরগ্খানজ্রামেণ 

দ্গন্ধে নিধায় নগরং প্রাপণর ইতি ॥ ৭5 ॥ 

এবামেব কৃতনময়া; ৬৮) সময় সলিলং সর্বব এব শিশবো নিমমজ্জুত। 

গৌরস্ক গঙ্গ।সল্িনিতলে নিসজ্না স্থিতস্তষারক্রিষি শোভিত আস 

পাঠা পচক্নাঢধী সথনাও পুরজ্তান্ছ সম্পুর্ণ লিচ্ম্। ব্রজলীকত্রা বা) ৭৪ 01 

ত5*্চ ব্বন্গ।রোহণাশাবকেযু (৬৯) শ।বকেষু ক্রমেণোথ্খিতেঘু সর্লপরতোহুপর- 

তোচ্ছ।স (9০) এব গৌর? সবুভ্তাস্থো | তত মাক্ষিজনাবেদিতোণ্থানক্রমেণ তং বন্ধে 

নিদায়ং নিধায়ং নগরাং শিনুযর্ব [লক ॥ ৭৫ | 

(৬৮) প্5 5ভ্ভা? ॥ 95 ॥ 

(৬৯) স্বব্ধাবোহণে আশাম্ অবন্থি বগন্থি পাপদন্তি ব যে তেধু বালিকেুত 9০) অপথতেো। নবৃন্ 

উচ্ছাসো। যন্তয অগ্রদগতেচ্ছিণস ইতার্থ; ॥ 2৫. ॥ 

ভরীগৌরের মুখনিঃছছত অগ্বতধার।র ন্যায় এই বাণী শ্রবণ করত সেই লোকটি 

'ই।, বলিয়। অনুমতি দান করিলে সকল বালক্কেই একই সময়ে পরাজয় কবার 

অভিগ্রায়ে ীনৌর্হরি বলিলেন_॥ ৭২ ॥ 

'ওরে দুষ্টমতি শিশুগণ ! আমার সহিত সকলে একত্র জলমধ্যে নিমগ্ন 

হ৪ থে সকলের পশ্চাৎ জল হইতে উত্থিত হইতে পারিবে, মেই সর্ববিজয়ী হইবে 

এবং উত্থানের জ্রমান্ুনারে পরাজিত বালকগণ (সই বিজয়ীকে স্বান্ধে বহন করিয়। 

নগরে লইয়। মাইবে' ॥ ৭9 ॥ 

এইভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইর! সকল শিশুই একই সঙ্গে জলমধ্যে নিমজ্জিত 

হইল । গৌর কিন্তু ধবলকান্তি গঙ্গাজলে নিমগ্ন হইয়। শোভ। পাইতেছেন-_মনে 

হয় ঘেন মন্থনের পুর্ব্বে ছুপ্ধনাগরে সম্পর্ণবিন্ব চন্দ্রমাই বিকাশিত হইয়াছে !!॥ ৭৪ ॥ 



অক্রসা আম্মাদঃ? ২১৯১৩ 

ততঃ প্রস্ভুঃ স্বন্বগ্ৃহান্ সহবীংস্তান্ 
প্রস্থাপা ভৃউক্ষুঞ্জালিনাননাভ্ভা ন্। 
স্বয়ং নিঢেকিভং সমবাপ ত্ 

ল্বীসচ্ছচী বীক্ষ্য খুদং জগাম ॥ ৭৬ ॥ 

স1 সংমার্জা "আঢকামলানি** বসঢননাঙ্গানি তস্যাধিকং 
০কীত্ষক্রং পরিধাপ্য দিব্যবসনং কুত্রাহনি০ক চিভ্রকম্ ৭৯)। 
০নচত্র চিক্কণ-কজ্ভ্বলস্য কুশয়। ২১ সংস্ভৃস্ত সচদ্রখয়া 
নানালঙক্ষরণানি রত্ঘটিভান্যচঙগত্ববপ্লীচ্জ্রচী ॥ ৭৭ ॥ 

(৭১) পলাটে তিলকং রুত্বাঁ, (৭২) শ্ুগ্ষণ]া ॥ ৭৭ ॥ 

অতঃপর স্বন্জারোহণের আশান্বিত বালকগণ ক্রমশঃ উত্থিত হইলে সকলের 

পরে অন্তগুখগত শ্বাস না লইয়াই শ্রীগৌর উদ্খিত হইলেন। তার পরে সাক্ষিকর্তৃক 
উদ্থানক্রম নিবেদিত হইলে তাহাকে স্কন্ধে বহন করিয়। করিয়া বালকগণ নগরে 

প্রবেশ করিল ॥ ৭৫ ॥ 

অনন্তর ক্ষুধাতৃষ্ায় বালকগণের মুখ মলিন হইয়াছে দেখিয়। প্রভু সেই 

সখাগণকে স্ব স্ব গৃহে পাঠাইয়া স্বয়ং স্বগুহে আদিলেন। তাহাকে দেখিয়। শ্রীশচী- 

মাতাও আনন্দিতা হইলেন ॥ ৭৬ ॥ 

শচীমাতা তখন তাহার স্বুকোনমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বস্ত্রথ গুদ্বার! অধিক সংমার্জন 

করত রেশমজাত দিব্যবস্ত্র পরিধান করাইলেন, ললাটে তিলক রচন| করিলেন, নেত্র- 

দ্ধয়ে চিকণ কজ্জ্বলের সুন্ষন সুন্দররেখা দ্বারা! ভূষিত করিলেন এবং অঙ্গসমুহে রত্বনিম্মিত 
বিবিধ অলঙ্কার বন্ধন করিতেন ॥ ৭৭ ॥ 

০ পপ সপ ০০ পপি পাল শী পপি এ শপ পি সপপীপাপসপীপিাসি পপি পা শপ পপপ প প  পএা 

*তভত/ বুচীন”- ইতি বা পাতিঃ। 

দিসি *০-শাশাী পি পপ সীল পাশ পেশ তি 



২৯৪ ন্মী ্ীঢগীরাক্গ-চল্পুঃ 

তদেবমলংকৃত্য জগা্ তাত! সণুপস্থিতো ভোজনকালো ভো জনক।- 

(নাোক-মুখকর-মুখক্পাকর ! (৭5) পাক-রশ্ানি (৭৪) ব্যঞ্জনানি শীতলীভবন্তি, 

ততোহদ্বৈতাচার্্য -ভবনেহপীয়ানং নিজা গ্রজমাহ্নয়, দামোদরায় নিবেদয়ত্বনাবন্নাদী- 

নীতি” ॥ ৭৮ ॥ 

প্রভুন্তত্রণত্বা 'ভো$ পুজ্যপাদা গ্রজমহাশয় ! মাতাহ্বয়তি ভবন্ত" - শিত্যু- 

বচ, তশ্য কোকিল-কাকলী-কমনীয়ং তং কগশ্বনং নিশম্য শ্রীমানদদ্বিতাচাধ্যে 
ভবনাদ্ বহির্ভবন্ তশ্ত মাপুরাগালোক্য সচমৎকারং বিশ্বন্নপং পপ্রচ্ছ 'মিশ্রনন্দন ! 

(কাহয়মতিম্ব কুমারঃ কুমারঃ |” সভৃবাচ -ভগবন্মমৈবাবরজে। বরজো ভবতো ৭৫) 
বিশ্বন্তর” ইতি ॥ ৭৯ ॥ 

(৭৩) জনকয়োঃ পির্োবালোকম্খকবে। মুণচন্দ। যঙ্য | (৭9) পাকেন রশ্টানি আন্বাগ্ভানি ॥ 7৮ ॥ 

(৭৫) ভপতো বরাজ্জাত: ॥ ৭৯ ॥ 

এইভাঁবে ভূষিত করিয়৷ মাতা বলিলেন--'বশুস হে! তোমার মুখচন্স্র 

তোমার জনক জননীর নেত্ররপায়ন, এক্ষণে শোজন উপস্থিত হইয়াছে । পাচিত 

ব্ঞ্ীনাদি শীতল হইতেছে -অত এব অদ্বৈতাচাধ্যগুছে অধ্যয়নরত তোমার অগ্রজ 
বিশ্ব্ধূপকে ডাকিয়া আন। সে আলিয়া অন্নব্যঞনাদি দামোদরকে নিবেদন 

করুকৃ” ॥ ৭৮ ॥ 

প্রভু সেইস্থানে (অদ্বৈত-মন্দিরে ) গিয়া বলিলেন__পুজ্যপাদ অগ্রজ 
মহাশয় ! আপনাকে মাতা ডাকিতেছেন।' তাহার এই কোকিল-কঞ%-বিনিন্দিত 
কণ্টম্বর শুশিয়া শ্রীমান্ অদ্বৈতাচাধ্য গুহ হইতে বহির্তি হইয়া তাহার মাধুরী-দর্শনে 
চমৎকৃত হইলেন এবং বিশ্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন _ মিশ্রনন্দন! এই অতিশ্তকুমার 

বালকটি কে হে? তিনি বলিলেন--'মহাত্মন্! এ আপনারই বরে জাত আমার 
কনিষ্ঠ বিশ্বস্তর ॥ ৭৯ ॥ 



অস্টম আকঙ্কাদঃ ১৯৯৫ 

* ভলিশম্য স্ুখসিন্ধ-নিমগ্রঃ 
স্তম্ভয়লয়ন-বারি কথবিওি। 
সংবিধায় খলু ভহ্ক্ভিতেসকাহ 

স প্রভুন্ন কিমপি প্রবর্ভীদেষ 0 ৮০ ॥ 

অগাচার্ধ্য-চরিতমালোক্য মু বিহন্ত গ্রীগোৌরেণ বসনাঞ্চলে ধত্ব। বিশ্বরূপে 
গুচায় নীতে শ্রীমানাচার্য্যে৷ হরিদাপাদীনুবাচ__ 

অচ্হ! কনিষ্টশ্য শচীতনুজঢন- 

ভবভ্িরাতিলাকি কিঙঙ্গসাধুরী | 
পুনঃ পুনর্ষী পরিনীক্ষিভাপাঢহ? 
ন দুপুর বসটদব ভাসতে 8 ৮১ ॥ 

অথাগ্রহেজেতনভা গ্রুহং নিত১বছিতেতে 

দাঁসাদরাঢয়ীদন-০ভমনাদিঢেক ৭৬)। 
সহামুনীহ০সপী জনঢকন চ প্রতৃ- 
দত্তং জনন্তা বুক্ভুতজহুলমুভ্তম্ 0৮২৯ ॥ 

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীল তে প্রবম- পৌগণ্- বিলাদো নামাষ্টম অ স্বাদঃ। 
শত ৩ শী স্পা স্পাীশীশিশী শি এ স্পা পপিশ শা পিস শানে তি কপ পাস জাজ আজ ০৯৯২ শা ০ শী 

(৭৬) তেমনং যর মূ ॥ ৮২ ॥ 
ক পালা িশিশীপপপীপ পেস পপ ও পেস লে পপি পপ | পপ পা ৮ পপি ৩৭ পিসি | পাপী 

শ্রীঅদৈতপ্রভু হা শু নয়া স্বখনাগরে নিম ঠা হইলেন কোনও প্রকারে 

নয়নাশ্রঃ নিরোধ করত এক বিশ!ল হুঙ্কার করিয়! নির্বাক হইয়া রহিলেন ॥ ৮০ | 

আচার্ধ্যচরিত্র দেখিয়। গ্রীগৌর মৃদুমধুর হাস্যপহকারে বিশ্বর্ূপের বস্ত্রঞ্চলে 

ধরির। তাহাকে হে লইয়া গেলে শ্রীমান্ অদ্ৈতাচার্য্য, স্রীহরিদাপদিগকে বলিলেন 

ওহে!  শচীর কনিষ্ঠ পুত্রের অঙ্গমাধুরী তোমরা দেখিলে ত? অহো! উভ! 
পুন পুনঃ পরিদুষ্ট হইলেও সদাই মনে হয় বেন কখনই দেখা হয় নাই! ॥ ৮১ । 

শনন্তর বিশ্বরূপ গৃহে আগিয়া অন্নব্যঞ্জাদি দামোদরকে নিবেদন করিলে 
পিত। ও ভ্রাতার নহিত শ্রীগোৌরপ্রভু জননীর হস্তে পরিবেশিত উত্তম অন্নাদি 

(ভোজন করিলেন ॥ ৮২ ॥ 



১০ স্পা 

তথ নবম 'আব্বাদও। 

জথ কদাচিদেকাদশী-দিবামে দিবলেশে সগুদিতে মুদিতেন ম্বসবয়ঃ-সমুহেন 

সহ স্ুরধুনী-সমীপং মমিয়ায় বিশ্বস্তরঃ ॥ ১ ॥ 
সমিত্য চ -বাভুবা হবি ৫৯১ বিগ্রহ বিদধিচের তে কহিচিদ্বালকা, 

নানারঙ্গ তরঙ্গলঙ্গিম তমং নৃভ্যং কদাচি পুনঃ । 
কন্যপুযুকত্কটঢ্বগি ধাবনমচহ? বিস্তার্মাহং পুলিকা ২১ 
ঝম্পং কহিচিদপ্ন, ব্ুক্ষশিখরাণ্াাকুহ্া সম্যগ্দদুহ 0৯৮ 

তদেবং বহুবিধবিলাদেন শ্রান্তা বালক; কালিন্দীকুলে কৃষ্ণমিব শ্রীদামাদয়ো 

বিশ্বস্তরমুচ্ত ॥ ৩ ॥ 
বিশ্রস্তরার্গং দিবসং প্রষাতং 

ভঢতাঙশনা য়া ৩১ পরিবাধঢভহল্মীন্। 

মিউীলমত্ত,ং ষদি কুক্ষিপৃরং 
লত্ভমহিস্ত্াম তটদব সস্তা 0৪ 0 

(১) বাহুবাহবি বাভভাং বাভভ্যাং প্ত্য ইদং যুদ্ধীং বৃন্তম্ ॥ ১ ॥ 
(২) বিস্ত!ধ্যহংপৃর্বিকা বিস্তারিণী অং পূর্বক যেষাং তে ॥ ২॥ 
(৩) অশনায়া ক্ুধা ॥ ৪ ॥ 

অতঃপর একদা একাদশী দিবসে দিনমণি সমুদিত হইলে অতিশয় আনন্দিত, 
হইয়া বিশ্বন্তর সমবয়স্ক সখাগণর সহিত শ্ররধূনীর সমীপে সমাগত হইলেন ॥ ১ ॥ 

দেখানে বালকগণ কথন বাহ্ুঘুদ্ধ কখন বা নানারঙ্গ তরঙ্গে মনোহর নৃত্য 
আবার কখন আমি আগে আমি আগে এই বলিয়া অতিবেগে ছুটাছুটি কখন ব! 
রুক্ষশিখরে আরোহণ করিয়া ঝাঁপাঝাপি করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ 

এইপ্রকার নানা খেলায় ক্লান্ত হইয়া বমুনাকুলে শ্রীদামাদি রাখালগণের মত 

বালকগণ কৃষ্ণের ব্যায় বিশ্বস্তরকে বলিল, ॥ ৩ ॥ 

ভাই বিশ্বন্তর! বেলা দ্বিপ্রহর হইল, অতিশয় ক্ষুধা আমাদিগকে কাতর 

করিতেছে । ঘদি পেট ভরিয়া মিষ্টান্ন খাইতে পাই তবেই আমরা স্বস্থ হইতে 

পারি ॥ ৪ ॥ 



নব্স আস্বাদঃ ২২৭ 

ত5দতছুদিভং প্রত্ভুঃ সবয়সাং নিশম্যাদরীক্ 
স০মতভব্নং ময়! সহ তথা করিস্যাম্যহম্ । 
হতি প্রণয়-স্ন্দরং সয়বসাহভিলপায ভ্রুতহ 

নিজং গ্রহ মুপীগভঃ স্বজননীং ব্ডাচষ ব্রচদন্ ॥ ৫0 

ম[তরতিমহত্য৷ বৃভুক্ষয়া ক্ষয়াদ্দিত ইব (8) ক্ষীণোহস্মি, ততঃ প্রচুরং ভক্ষ্যং 

রিতমানয়, মাণয় (৫) মমবচঃ। তদেতচ্ছ_ত্বা বচনং সুতম্থ স্তম্যান্তী (৬) কাধ্য1- 

স্তবন্তরপাহ নিনায় গৃহস্থিতং মোদকাদিকং তন্মাতা ॥ ৬ ॥ 

পুজন্ত হিরণ্য-জগদীশ-নামকয়ো? কয়োশ্চিৎ স্বভব্তয়োরনুরক্রয়োরনু গ্রহীতুমন! 
ননাক্ কৃপিত ইব তৎ সর্বং দূরতশ্চিক্ষেপ ॥ ৭ ॥ 

তদবলোক্য মাতা ব্যথিত-ধিষণা (৭) ধিষণাদীনামপ্যগমং ৮) ভগবতো। 

ভাবমনবধুধ্য প্রতিবেশ-বাসিগুহ্ষু িক্ষিত্ব। বহুলমোদকাদীণাশীয় পুনরপি দদৌ ॥৮। 
শা এ শসপপাসসপপিসপপা পাপী পাপী পাপ পপপিকপাপপীপীত ৮ পীলানপক্পপেসিী পিসী পক সপ পর 

8:৪8: ক্ষয়রোগ- পতিত ইব, (৫) পৃজয় পালয়েতিভাবঃ (৬ ) স্থাতস্তস্তি / উৎক্ষিপন্তী, তস্থ দঙ্গ উৎক্ষেপে। | 

(৭) পীড়িকমতিঃ, (৮) ধীষণাদীনাং বৃহস্পত্যাদীনাম্। ূ 

সখাগণের এইরূপ কথা সাদরে শুণিয়! বিশ্বন্তর বলিলেন, ভাই! আমার সঙ্গে 

বাড়ী আইস তাহাই করিব। এইরূপ সখাগণকে ভালব।সার মিষ্টকথ। বলিয়! শ্ীগৌর 

জগুহে সত্বর উপস্থিত হইলেন এবং জননীকে বলিলেন, ॥ ৫ ॥ 

মাগো ! অতিক্ষুধায় পীড়িত হইয়া! মতিখিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। শীঘ্র প্রচুর 
খাবার লইয়া আম. আমার কথা শুন। জননী পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া অন্য- 
গকল কার্য ফেলিয়া অতিপত্বর গুহস্থিত মিষ্টান্নাদ গানিলেন ॥ ৬ ॥ 

পুত্র কিন্তু হিরণ্য, জগ্দীশ নামে দুইজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে অনুগ্রহ করিতে 

ইচ্ছুক হইয়া ঈষৎ কুপিতের ন্যায় সেই সমস্ত মিষ্টাম্ন দুরে নিক্ষেপ করিলেন ॥৭॥ 

তাহা দেখিয়। মাতা ব্যথিতমনে বৃহস্পতি প্রভৃতির ৪ অবোধ্য শ্ীভগবানের 

ভাব বুঝিতে না৷ পারিয়া প্রতিবেশীগৃহে মাগিয়া পুত্রকে আবার প্রচুর মিষ্টাম্নাি 
দিলেন ॥ ৮ |. | 



২২৮ ন্সীহ্বী5গী রাঙ্ষ-চষ্প্ঃ 

বিশ্বস্তরস্ত তৎ সর্ব্বং দূরতো৷ বিচকার (৯) চকার চাধিকং রোদনমৃ। তচ্ছুতত্ব! 

সমাগত(ভির্নলিনী-প্রমুখাভিঃ পুরহ্ধ ভি? সাঁকং প্রপচ্ছ শচী স্বতনয়ং 'তাত! কিমর্থং 

ঝুন্দসি, তৎকথয় ॥ ৯ ॥ 

স্্ভ উবাচ -শ্লীমদ্ধিরণ্য-জগদীশ-ধরাস্ুরাভ্ভাং 
দবার্থগছয নিভিতা বন্ততধোপভারাহ । 
তান্ প্রাপ্রয়া যদি নিঢবদনতঃ পুরাক্তং 
তনি ভ্যচ্জয়ময়ি ০রাাদনমন্তাথা ন 0১০0 

তদিদমাকণ্য জনশী জগাদ -হন্ত! হস্ত! মুগ্ধমতে ! দেবার্থং সম্পাদিতং দ্রব্যং 
তন্মৈ ন দত্তা কেনাপি কিমগ্ঞাতে? কিমছ্ তে বুদ্ধিত্র্ণন্তা? বদেবং বদমীতি ॥১১। 

পুজস্ত মাতৃবচনমশুন্বামেন-_ 

হিরণ্য জগদীশীভ্যাং ৫ষ। তষা 5দনবলিঃ ক্ভিঃ॥ 
শত ভং নান্ত,হ প্রাপ্র;য়াণ্চেতভি জহ্যাং ন তরাদনম্ 
ইতি মুভ কুচ্ছা রক্স;০চশ্চভ্রুন্দ 0৯২ 8 

পিপি শি পি পাল শশী শি ৩ 

( ৯ । চক্ষপহ, কবক্ষেপে। 

বিশ্বন্তর কিন্তু সেই সমস্ত দুরে ছুড়িয়। ফেপিলেন এবং অতিশয় রোদন করিতে 

লাগিলেন। তাহা শুনিয়া সম!গত মালিনী প্রভৃতি পুররমণীগণের সহিত শচীদেবী 
নিজ তনয়কে জিজ্জানা করিলেন, বাছা ! কিজন্য কাদিতেছ বল ॥ ৯ ॥ 

পুত্র বলিলেন, হিরণ্য ও জগদ্দীশ নামক ছুইজন ব্রাহ্মণ আজ দেবতার জন্য 

ব্ুপ্রকার নৈবেগ্য সংগ্রহ করিয়াছে । সেইগুলি যদি নিবেদন করিবার পুর্ব্বেই 

খাইতে পাই তবেই রোদন ত্যাগ কারব, নচেৎ নয় ॥ ১০ ॥ 

তাহ। শুনিয়! জননী বলিলেন, হায় হায়, মন্দবুদ্ধি! দেবতার জন্য সংগ্রহকরা 

বস্তু দেবতাকে নিবেদন না করিয়া! কেহ কি কখন খায়? আজ তোমার বুদ্ধির কি 
ভ্রম হইয়াছে, যেহেতু এইরূপ কথা বলিতেছ ॥ ১১ ॥ 

পুত্র কিন্ত মাতার কথা না শুনিয়াই যেন, হিরণ্য ক্রগদীশ দেবতার যে ঘে 
নৈবেগ্কা প্রস্তৃত করিয়াছেন সেই সেই নৈবেছ্ক যদি খাইতে না পাই তবে কখনই 



অষ্টস আত্বাদ? ২২৯ 

শ্রীগৌরম্য ক্রন্দনমাকণ্য হা হস্ত বালকন্তাস্তোম্মাদো জাত ইতি নিশ্চিত্য 
সর্ব এব ত্রন্দিতুমারেভিরে। তচ্চ ভ্রমেণ শ্রুত্বা মিশ্রপুরন্দরস্ত পরমপ্রিয়ো 
হিরণ্যজগদীশ্ তেন সহৈব তত্রাজখাতুঃ ॥ ১৩ ॥ 

আগত্য চ শ্রীগৌরেণোচ্চরিতং তং শ্লোক শ্রত্ব। সবিস্ময়ং পরম্পরং 
মন্্রয়ামাসত্ুঃ--॥ ১৪ ॥ 

£আহে। অগ্ধ হরিব(সরেহস্মদাগারে প্রচুরতরে। দেবোপহারে। ভবতীতি বালকো- 
হ্যুং কথং চ্ভঞাতবান্, ততোহত্র কেনাপি রহস্তেনার্থেনাবশ্যং ভাব্যমূ ॥ ১৫ ॥ 

ভবতু, পশ্চাদবধারয়িষ্যাম$, সম্প্রতি ত্বস্য ভনিতিরিয়মুম্মাদনা যথার্থ বেতি 

নির্ণেতং তাংস্তানুপহারানানাঘ্য দামঃ ভগবদ্ ভোগার্থং পুনরন্যান্ সম্পাদযিষ্যাম” 

ইতি পরামৃশ্ঠ বন্থভির্লোকৈস্তানানাধ্যৈতানুপহারান্ গৃহীত্বা ভুঙক্ষে তুযুক্তু। বিশ্বস্তরা- 
গ্রতে। দদতু ॥ ১৬ ॥ 

রোদন ত্যাগ করিব না, এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে উচ্ৈ,স্বরে রোদন 
করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ 

শ্রীগৌরের ক্রন্দন শুনিয়া হায়! হায়! বাঁলকটি পাগল হইল এই নিশ্চয় 
করিয়া মকলেই কাদিতে লাগিলেন। সেই ক্রন্দন শুনিয়। মিশ্রপুরন্দরের পরমপ্রিয় 
হিরণ্য জগদীশ তাহার সহিত সেখানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ 

এবং শ্রীগৌরোচ্চারিত সেই শ্লোকটি শুনিয়া বিস্ময়ের সহিত পরস্পর মন্ত্রণ' 
করিয়াছিলেন, ॥ ১৪ ॥ 

অহো! আজ হরিবানর দিনে আমাদের গৃহে দেবতার জন্য গ্রচুর নৈবেগ্কাদি 
প্রস্তুত হয় একথা এ ঝালক কেমনে জানিল? অতএব এ বিষয়ে নিশ্চয় কোন 

রহস্য আছে ॥ ১৫ ॥ 
আচ্ছা পরে এ কথা৷ দেখ। ঘাইবে। এক্ষণে ইহার এই কথা৷ পাগঞ্ামি ব! 

যথার্থ তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য সেই লেই নৈবেগ্ধ আনাইয়! দেওয়। যাক, ভগবানের 

ভোগের জন্য অপর নৈবেছ্ধ করা যাইবে । এইরূপ পরামর্শের পর বহুলোকের 



২৩০ শ্বীল্সীঢগৌরাহ-৮ল্পুঃ 

বিশ্বম্তরস্ক পরিএলাক্য বকুপহার 

নানায়িভীন্ স জগদীশ-হিরণ্যকাভ্যাস্। 
সংভ্যজ্য ০র।দমজিতের সবয়ঃ সমুহং 

সংচবশ্থ্য প্রারভ্ডত তত পরিঢবষকন্ন ॥ ১৭0 
পরিবেষ্য চ তান্মগুলীকৃত্যেপবেশ্য ন্বয়ঞ্ সর্বপ্রকারং ভক্ষ্যং গুহীত্বা বালচত্র- 

ব/পান্তরালে শিবিশ্য ভোজনমারভ্য হিরণ্য জগদাশয়োরশেষ-মংশয়শমনায় তদ্দয়মাত্র- 

গোচরতয়া গোপদূপমাবিন্চকার ॥ ১৮ ॥ 

অনেনকশ্শিশুগগুলী বিহি ভমগগুলাগুস্কিতং 
স্কুরলব্ঘন প্রভঙ শিখি শিখ গুড্রুচড়ীজ্ভ্রলম্ ॥ 
মুদাঙসদ ৫৯০১ ভিসুন্দরং প্রকটিভং শচী-স্রনুন। 
হিরণ/জগদীশচয়ার্নয়নবর্ভঁ ভিজ বপুত ॥ ১৯ ॥ 

তদ্ধিচিলা কা বব্নভক্তুচয়ান্তত়োঃ শ্রীমতি ব্রজসরজ্তটাম্তভতর 
০গাপবালকগট্ণরদন্ সজুরস্ভ্ররদ্ জনৃপাস্বচেজ? হদদি ॥ ২০ ॥ 

) অশ্বৎ "ভ1জনং কুবত। | | 

দ্বারা সেই নৈব্াগুলি আনাইয়া, এই খাও বলিয়। বিশ্বস্তরের অগ্রে ধরিয়৷ দিলেন । 
॥ ১৬ ॥| 

এবার খিশ্বম্তর হিরণ্য-জগদীশকর্তুক আনিত সেই সমস্ত নৈবেগ্ত দেখিয়া 
রোদন পরিত্যাগপুর্বক আঙ্গিনায় সখাগণকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসাইয়া পরিবেশন 
করিতে আরম্ত করিয়া! দিলেন ॥ ১৭ ॥ 

সখ।দিগকে মগণ্ডলাকারে বসাইয়া নিজেও সর্বপ্রকার ভক্ষদ্রব্য গ্রহণ করিয়া 
সেই বালকমণ্ডলীর মধ্যস্থানে উপবেশন করতঃ ভোজনলীল। আরস্ত করিতে করিতে 

হিরণ্য জগদীশের সংশয় অপানোদণের জন্য বিশ্বম্তর গোপরূপ প্রকট করিলেন । 
তাহার সেই রূপ কেবল এ হিরণ্য জগদীশই দেখিতে পাইলেন ॥ ১৮ ॥ 

নবমেঘমনকান্তিতে উদ্ভাদিত ময়ুরপুচ্ছের চুড়ায় অতিশয় সমুজ্ভ্বল অনেক 
শিশুমগ্ুসীর মধ্যে অবস্থান পূর্বক আনন্দের সহিত ভোজনরত, এইরূপ স্ুন্দর- 
বিগ্রহ শচীনন্দনকর্তৃক প্রকটিত হইয়া হিরণ্য জগদীশের নয়নপথে দৃষ্ট হইলেন ॥১৯| 



নবম আম্মাদঃ ২২৩৯ 

ততঃক্ষণাহচজ্তী কতিচিন্তাহত্তমঢমী 
নলিচেমেষশন্যাক্ষিযুগৌ স্তা ভিষ্টতঃ। 
আ্ুসাশ্প্রভং তহ্্প্রবদন্তি পণ্ডিত! 
যতজ্তদা ততী ষষভুঃ সুপক্রভাম্ (১১) ॥ ২১ 

অথ গোৌরেণ শ্যামলভাহমলভাবাবেশং তয়! রালোক্যান্তদ্ধাপিতা। । ততশ্চ 

লব্দপ্রকৃতী (১২) কৃতীভূতং স্বং মন্যমানাবন্যমানাবর্ধকৌ (১৩) তে কঞ্চিৎপ্রতি 
কিনপি নোল্ভ্ক। থান্বং ভবনং বশত ॥ ২২ ॥ 

শ্রীগৌরস্তব ভোজনং কুর্ধ্বন্ স-সহচর-সমুদয়ো রস (১৪) মুদমোজয়ৎ, 
ভোজানোপরতৌ নোপরতৌহস্বকো (১৫) অনৃত্যচ্চ ॥ ॥ ২৩ ॥ 

(১৯) স্মপর্বদ!ং দেবহং অগচ গ্পর্ব বং তাদৃশত্বম্। 
1:85). গু, ট্দ (১৩) অন্ষাং মানল্গা আ সমাগ্নদ্কৌ। 
(১৪) বসনানন্দং পরিহাসং বা, (১৫) অনিবুতৌতগুরাঃ রা 

তাহা দেখিয়া! সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ দুইজনের হৃদয়ে ্রীঘমুনাতীরে গোপবালকসহ 
বনভোজনশকারী ব্রজরাজনন্দন স্করিত হইলেন ॥ ২০ ॥ 

তাশ!র পব অতিমহান্ সেই দুইজন কিছুক্ষণ নিনিমেষ নেত্রে অবস্থান 

করিলেন। তাহাদের সেই সময়টাকে পঞ্ডিতগণ শুভক্ষণ বলিয়া থাকেন। যেহেতু 

হখন্ তাহারা পলকশুণ্য হওয়।তে দেবত্বকে প্রাণ্ড হইয়াছেন এবং ঈশ্বর দর্শন করি- 

বার জন্য মহামহোৎসবভোগী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥ 

অনন্তর শ্ঠগৌরা্গ সেউ হিরণ্য জগদীশের এইরূপ নিম্মীল ভাবাবেশ দেখিয়া 

স্বীয় শা মলকান্তি অপসারিত করিলেন । তাহার পর অন্যের মানবদ্ধনকারী তাহার! 

প্রকৃতিস্থ হইয়! নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করতঃ কাহাকে ও কিছু না বলিয়া মৌনভাবে 

নিজগুহে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ 

এদিকে প্রীগৌরনুন্দর সহচরগণের সহিত ভোজন করিতে করিতে হাম্যপরি- 

হাস করিতে লাগিলেন এবং ভোজন হইতে বিরত হইয়া ওৎস্ুক্যপহকারে নৃত্য 

করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ 



২৩২ ল্বীক্বীঢগারাহ-চল্পুঃ 

যথা - দিগহ্ছরশিশুব্রটজঃ পরিনটগিিরীনন্দিতেতে 
গাঁতোভজ্তকরভালিকার্গণপটরঃ পরীতভাহভ্ডিতঃ 1 

ভুজাযুগলমুণ্ছক্ষিপন্ বিবিধ্ডঙ্গিভ্ডিলঙ্গিমং 
লিজাঙ্গনভঢল নটন্ প্রভুরনন্দয়ণ্ড ম্বানজনান্ ॥ ২৪ ॥ 

মদবলোক্য পিতামহেনাপিত। মহেন!মেকবিধা বিকারা দধিরে, পিনাকিনাপি 

নাকিনামোঘেন (১৬) চ সকলেন, নবদ্বীপবাসিভিন্ত ভতরামেন ॥ ২৫ ॥ 

অথ গজবনি আর পশ্চিমাশাত্রিম্ঘঙ্গং 

প্রয়-সহচরবচগ স্ব ছেহং প্রষাছেভ। 
বিপিধ-মধুর-ভক্ষ্যং ০ভাীজঙ্সিত্ৰা ষঢথচ্জ্ং 
স্রতুমতিশ্নছ্ু ভন শায়য়ামাসঙগীতী 0 ২৬ ॥ 

(১৬) উৎ্সপেন প্র।পিঠ। (ডি বন্ধণ। রখিবে, মহ1/দাপেন পিন সমূদহন চ। 

মনোহর করতালি দিয়া সেই দিগন্থর শিশুগণ আনন্দের সহিত গৌরসুন্দরের 
চাপিদিকে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের মাঝে প্রভু ভীগৌরম্বন্দর বানুযুগল উদ্ধে 
তুলিয়া নানাভঙ্গীতে অতিমনোহর পৃত্য করিতে করিতে নিজজনদিগকে আনন্দিত 
করিতেছেন ॥ ২৪ ॥ 

পিতামহ ব্রহ্ম! শিজলোক হইতে সে নৃত্য দর্শন করিয়া মহাণন্দে নানাপ্রকার 
সাত্বক বিকার ধারণ করিয়াছিলেন। মহাদেব ও দেবসমুহসহ এ প্রকার পরমা নন্দ- 

ময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ন্রতরাং নবদ্বীপবাপীগণ যে সেই নৃত্যদর্শনে 
অতিশয় পরমানন্দলাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য ॥ ২৫ ॥ 

অনন্তর দিনকর পশ্চিমদিক্ অস্তাচলে আরোহণ করিলে যখন গৌরের নিজ 
প্রিয় সহচরগণ নিজ ণিজ গৃহে গমন করিল, তখন শচীমাতা পুক্রকে বিবিধ মধুর 

'ভক্ষাদ্রব্য ইচ্ছামত ভোজন করাইয়! অতি কোষল শপ্যায় শয়ন করাইলেন ॥ ২৬ ॥ 



নবম আক্বাদঃ ২৩৩ 

অথাদ্ধরাত্র সময়ে পরিপ্রাপ্তোদয়ে মনুজমাত্রে নিদ্রয়াবসন্নগাত্রে মিশ্রপরিজনেষু 

তয়া হৃতচেতনেষু ভগবতো নৃত্যদর্শনেনাতৃপতং নবদ্বীপমাস্থপ্তং (১৭) তছুৎকগ্ঠাকুলং 

পিতামহপ্রভৃতিদেবকুলং মিশ্রপুরন্দরধাম সমাজগাম ॥ ২৭ ॥ 

সমাগম্য চ মাগম্যচরণং (১৮) সুতমর্কেনিধায় শয়ানয়। মিশ্রপুরন্দরভার্ধয়া- 
ধায়ালক্লিতং ভবনং তে দেবা বিবিশুঃ ॥ ২৮ ॥ 

প্রবিষ্টাংশ্চ তানবগত্য চঞ্চলমানসাহমানসাধ্বসা নিমীলিত-লোচনা শচী 

ইং চিন্তয়াম।ন-_ 

পুঢন্রা মমা হি সদভুঙ্ভ্ ভতরেদিচবগ্াং 
চাপলযতসজ্তননিতেছিতভতঢসন হজ্ঞ! | 
নুনং ততঃ প্রক্ুপিভাক্ত্িদিতবীক০সাহুমী 
তদ্দগুনার্থমধুন। ভবন প্রবিভ্টীত্ ॥ ২৯ ॥ 
স্পেশাল সসপসিপ পা পপি পপাপাপিসাপিিিপিসপিশল শিপ পা আপ পাপপিপী পাশ ৩ পোপ শী শা শি শি 

(১৭) আস্মগ্ুং আগতম্। 
(১৮) ময়) লক্ষ? অপ্যগ্যং চরণং যস্তয | টারেরারার্ররারারারার 

অনন্তর নিশামপ্যভাণে মানবদকল নিদ্রায় অবসন্ন হইলে এবং শ্রীজগন্নাথ 

সিশ্রের পরিনবর্গ নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলে ভ্রীভগবানের সেই নৃত্য দর্শনে 
অন্ঠগু পিতামহ প্রভূত্তি দেবগণ শীধাগ নবদীপে আগমনপুর্ববক প্রভুর সেই শ্রমধুর 

শুত্যদর্শানের উৎকণায় আকুল হইয়া মিশ্রপুরন্দরগুহে সমাগত হইলেন ॥ ২৭ ॥ 

্রীলক্ষমীদেবী ও ধহার পাদপন্ম পাইতে মভিলাধিনী সেই পুক্রকে ক্রোড়ে 
লইয়া সৌভাগ্যবতী মিশ্রপুরন্দর পত্রী শয়নাবস্থায় নে গুহটীকে অলঙ্কত করিয়াছেন 

দেবগণ আদিয়। সেই গুহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥ 

তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শচীদেবীর মনে চাঞ্চল্য এবং অতিশয় 

ভীতির উদয় হইল। তিনি মুদ্রিত নয়নে এইরূপ চিন্তা করিলেন__আমার পুন্র 

প্রীহরির অনিবেদিত নৈবেছ্য, যাহা বাল্য-চপলত। বশত? ভোজন করিয়াছিল নিশ্চয় 

তাহাতে দেবগণ প্রকৃপিত হইয়া এক্ষণে দগডবিধানের জন্য গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন |২৯| 



২৩৪ শ্বীকীঢগীরাঙ্গ-চল্পুঃ 

তদদিদানীং পুত্রং নীত্বেতঃ পলায়নমেব মে বর কিন্তু মগাঙ্গাণি ভয়োদয়োদস্ত- 

তয়া (১৯) নথ কম্পান্তে তেন তৎসম্পাদঘ়িত্বং দয়িতৃ্চ (২০) পুত্রো ন শক্ষ্যতে ময়া, 

তম্ম।দেবম।চরেয়মিতিমনসি পরামুশ্ট তীত্রেব শয়ানাং কাঞ্চিৎ কিন্করীমুবাচ-_ অগ়ি 

স্বশীলে! বিশ্বস্তরং নীতা! মিশ্রপুরন্দরে সমর্্যাগচ্ছতি ॥ ৩০ ॥ 
শচী।ভক্নাচউশটনর্সচদেত 

ল শুভরে স্বাপ-ভব্রেণ দীস্ত্যা। 
তত?স্র? কম্০ন ভিজদ্ুন্চে 

গিরার্রগ? নবি! সমগপঢয়তি 0) ৩১7 

স।চ দাকর্টয নিন)লিতনয়নৈব ময়, নেব বিলম্ব মা চত্ের্যক্ত্ু। ততৎকরে 

পুন্বং সমর্পয়ামাম 
অচ্হো1! ভগবত! ভক্তবীসনা-পুর্তিকীরিতা । 
মাভুরক্ষৎ পরিত্যজ্য ষয়ানী"তঃ সুরাভ্তিকম ॥ টি ]। 

ও (১৯ ভয়োদগেন উত্ক্ষপ্রুত ৪1, 8 রাক্ষত তুম্। চা 

অতএব এখন হইতে পুভ্রকে লইয়া পলয়নই শ্রেয় কিন্তু ভয়- 
বিহবলতা বশত? আমার অঙ্গনকল বেরূপ কাঁপিতেছে তাহাতে আমি পলায়ন 

করিতে এবং পুক্রকে রক্ষা করিতেও পারিব না। অতএব এইরূপ করি 

ইহ। ভাবিয়া শচীমাতা সেই গুহেই শায়িত কোনও এক দাসীকে বলিলেন 

অয়ি সুশীলে ! বিশ্বন্তরকে লইয়৷ মিশ্রপুরন্দরের শিকট দিয়া আইস॥ ৬০ ॥ 
শচী ভয় বশতঃ ধীরে ধীরে যাহ! বলিলেন গাঁটনিদ্রোহেতু দাসী তাহা 

শুনিতে পাইল না। তখন কোনও দেবতা দাসীর মত শিদ্রাজড়িত বাক্যে 

বলিলেন, হে দেবী! বিশ্বন্তরাকে অর্পণ কর ॥ ৩১ ॥ 

তিনি তাহ! শুনিয়। খুদ্রিতনেত্রেই «এই নাও যেন বিলম্ব করিও না 1৮ 

এই বলিয়া সেই দেবতার করে পুভ্রকে অর্পণ করিলেন। অহে! ! ভগবানের 
তক্তবাসনাপুরণকাঁরিণী ইচ্ছ। কি অপুর্ব, নাহাতে ভগবানের মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ 

করিয়া দেবগনণের নিকটে আনীত হইলেন ॥ ৩২ ॥ 



শিীশটি পপির কপার সপ সা পা 

দশম আত্বাদঃ ২৩৫ 

তঞ্চ প্রাপ্য পরম-প্রমোদিতাঃ পিতামহ-প্রমুখাঃ স্ুপর্বাণঃ প্রাঙ্গন প্রবিশ্য 
প্রভুমুপবেশ্য পারিজাতাদিপুষ্পৈ? পুজয়ামান্র পুনঃ পুনঃ প্রগুনুবুশ্চ ॥ ৩৩ ॥ 

কলিসত্র-সতঙ্গজ-মপ্গহবিং 
হরিতভাল-সমান-বিভীল-হরিম্ ॥ 
হরিণাক্ক্য কল।-বিলসলখরং 
খর-কর্কশ-চিত্ত-মছুত্র করম্ ॥৩৪ 
করকান্ভি-নিনিন্দি ত-তাসরসহ 

রসবষি-পদাশ্বুজ-পুত-রসম্ ॥ 

রসন। বিলসলিজনামগ্ণং 
গুণসঙ্গ-বিনাশি- সকব্খ স্সরণম্.॥ ৩৫ ॥ 

রণঢকলিশ্বতে (২১) জিতদুতউজনং 
জনটনন পুনীনমিদং ভুবনম.। 

বনজাবলি-গঞ্জন-নকু,বিধু 
বিধুতাখিল-ভাপক-বাক্যমধুম, ২২১ ॥ ৩৬ ॥. 

(২১) মুগ গীড়াং বিন, (২২) খিএুতা অল ত।পা যেন তাদৃশং বাকামধ ব্য তং ॥ ৩৬ ॥ ূ 

সেই প্রস্ুকে প্রাপ্ত হইয়৷ পরণাণন্দে বিভোর ব্রঙ্গ।দি দেবগণ প্রাঙ্গনে 

প্রবেশ করতঃ প্রভুকে তথায় উপবেশন করাইয়৷ পারিজাত প্রভৃতি পুষ্পের দ্বার! 

পূজা বিধান করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ শললিত ভাঘায় স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৩। 

হে ভগবন্! আমরা মণ্তকথারা আপনাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি । 

পনি কলিকীপন্ধপ শন্তহস্তিদলনে সিংহ স্বনপ, আপনার কান্তিলহরী হরিতাল 

সদৃশ, এবং নখররাজি চন্দ্রকলার ন্যায় শোভারমান। আপনি কিন ও কর্কশ চিন্তকে 
কোমল করিয়। থাকেন ॥ ৩৪ ॥ 

আপনার করতলের দান্তিতে পদ্ম নিন্দাপ্রাপ্ত ভয় । চরণকমলের পবিত্র 

রস (মকরন্দ বা অনুরাগ) আনন্দ বর্ধন করে, রসনায় আপনার নিজনামগ্ডণ বিলান 

করিতেছে এবং আপনার একবার মাত্র স্মরণে সত্বাদিওণ সঙ্গ (অথবা বিময়ানন্ত' 
বিনষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ 

১০৯ শপ 
০০ 



২৩৬ শ্রীল্মীগীরাক্গ-চল্পুঃ 

সধুরালকক্যান্ডি-জিতালিকচিং 
ক্ুচিরল্সিভ-নাশ্িভ-তাপশুচিম ৯৩)। 

শুচিসানস-তলোক-মতনানিলয়্ং 
লঞজবজ্ঞিত-সাহিত-ভ্ভঙ্জাদয়ম 0 ৩৭ 0 

দয়য়া ভুবি ভাবিত-ভক্তগণং (২৪) 

গণনাতিগ-দিবাগুণাভ্ভরণম. 
রণঢ্নন নিতেজন জিতান্ক্ততভং ৫২৫) 

ভভকাবলি-মঙ্গলব্ুদ্দিকতম, 0 ৩৮ ॥ 

কুভঢলাচন-০লাভন-নৃতভামহং ৫২৬১) 

মসহলীয়পদহ নিজমস্তু ৫৭) সহ. ॥ 
সহ বালকুঢলন বিলাসপরং 

পরঢ্মশ্বরমপ্যতি বালযধরম. ॥ ৩৯ ॥ 
পাপ শট পিস পর ০ সপ ০ শীট স্পা ৩ 

(২৩) রুচিরশ্মিতেন নাশিতঃ তাপানলে। যেন তম্ ॥৩৭॥ (9) জীবেষু রূপম ডুবি আবির্ভাবিতা 

ভক্তগণ। মেন, (২৫) জিত-কে।কিলং ॥৩৮॥ (২৬) মহ উতৎসবং, (২৭) মস্থঃ অপরাধত ॥৩৯॥ 
পি. স্পা পা পদ সশাশীীাাশটিটি 

বদধাক্রীড়া ব্যতীত আপনি ছুষ্টজনদিগকে জয় করিয়াছেন। ন্বয়ং আবির্ভাব 
দ্বার এই ভুবনকে পবিত্র করিয়াছেন, আপনার মুখচন্দ্র, কমল সমূহকে গঞ্জিতকরে 
এবং আপনার বাক্যমধুপানে সমস্ত তাপ নিবারিত হয় ॥ ৩৬ ॥ 

আপনার সুন্দর চূর্ণ কুম্তলের কান্তি ভ্রগরের শোভাকে জয় করিয়াছে । 
মনোরম মুদুহান্তের দ্বারা আপনি তাপরূপ অগ্নি নির্বাপিত করিয়াছেন, শুদ্ধচি্ত 

লোকপমুহের মনই আপনর নিবাসস্থান এবং আপনি অবিনাশি শোভা অথব! 

সম্পদের সহিত ভক্তির উদয় করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ 

জ্রীবের প্রতি দয়া বশতঃ আপনি ভক্তগণের পৃথিবীতে আবির্ভাব করা ইয়া- 
ছেন, অগণিত দিব্যগুণরাশি আপনার অলঙ্কার স্বরূপ, আপনার মধুরশব্দে কোকিল 

পরাজিত হইয়াছে, আপনি ভূত্যবর্গের মঙ্গল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥ 



দস আক্কাদঃ ২৩৭ 

ধরণলীস্তরপল্লাঘটা1তপনং 
পননীয়ভমং গজজিদ্গমনম, ॥ 

সন০সাহপি ন গোচরমিদ্ধভন্ষথ (২৮) 
তরপিব্রজবচ্ছশ্িবচ্ছিশিরম ॥ ৪০ ॥ 

শিরসণ প্রণমাম ভবস্তসলং, মলনাশ-বিধায়ক-পদ্যুগলম,॥ 

গললহিত-০মীক্তিকহারচয়ং, চয়নায় র5তভ্ডগবলওবয়ম,1 ৪৯ 1 

তদেবং দেবকৃতেন নবেন স্তবেন স্তবকিততোষো ভগবাংস্তান্ুবচ-অয়ে 

কমলভব-ভবপ্রধানা অদিতি নন্দনা! নন্দনারণ্য-বিহারং বিহায় যুয়মন্র কিমর্থমায়াতা 

মায়-তানবকর (২৯) মনবকর (৩০) মিতি সুন্দরং স্তবঞ্চেমং কিমর্থং কৃতবন্তস্তদ্ধদত। 
॥ ৪২ ॥ 

(২৮) তরণিরজবত সুধ্যসমুভবৎ ইদ্ধতরং দীপ্তুতরম্ ॥৪০| 

(২৯) মায়ায়ঃ ক্ষীণতাঁকরম্, (৩০) অননকরম্ দোষরহিতং ॥৪২। 

পা সিল 

পিপস্পী আপ পেশি পাপ পাপা পল পাশা পপি শতিাশ পাপা তি শপ পাপাকপীসপস পাপী পিশিশাতশ | ক্স পা শিপন স্পা সপ পপ ৬ সাপ 

আপনার নৃত্যোৎসব নয়নের লোভজনক, আপনার চরণযুগল অর্চনার যোগ্য, 

আপনার নিকট অপরাধ করিলে আপনি তাহা সহ্য করিয়া থাঁকেন। আপনি পর- 

মেশ্বর হইলেও অতি বান্যাবস্থা ধারণ করিয়। বালকগণের সঙ্গে ক্রীড়া পরায়ন 

হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ 

ব্রাহ্মণরূপ পদ্মপমূহের প্র কাশ বিষয়ে আপনি সৃষ্যস্বরূপ। আপনি অতিশয় 

স্তবাঙহ। আপনার গমন হস্তীর গতিকে জয় করে। (বাক্যের কথা দুরে থাক্) 

ন্মাপনি প্রাকৃত মনের ও গেচর নহেন। সূর্ধ্যসমূহের ন্যায় আপণি অতিশয় দীপ্তিযুক্ত 

এবং চন্দ্রের গ্যায় শীতল ॥ ৪০ ॥ 

আপনার চরণযুগল পাপনাশকারী। আপনার গলদেশে মুক্তামাঁলা কল 

ল্বিত আছে । হে ভগবন্! আমর। আনুরাগ লাভের নিমিভ নত মস্তকে পুনঃ পুনঃ 

আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪১ ॥ 

দেবগণকৃত এই প্রকার নবীন স্তবের দ্বারা ভগবান্ পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহা- 

দিগকে বলিলেন-__হে ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি সুরবৃন্দ! আপনার। নন্দনকাননে বিহার 



২৩৮. স্ীশ্রীচগোৌ রাঙ্গ-চম্পুঃ 

রত রণ নির্জর। নির্জগদুর্জগিদুৎসব- মব-দীক্ষিত! (০১) অগ্য ভব্তাবতারিতাং লাম্ত- 
লীলামালোক্য ন তৃপ্ত । বয়ং, তদ্দর্শণার্থনাব্রদিতা জিতাশেষনট-নটনং দি সকৃদাচরে- 
স্তর! ফলিত-সমন্তিক্টাস্তদিষ্টার্থসিক্ঈিি। ভবেম (১২), ভবে মহত্তাঞ্চ লভেমহি ॥8৩| 

তদিদমাকণ্য স্ুরবচো রব-চেটিত-কোকিল-মদোহলমদো 'মাদকরং (৩৩) 

মুদুহসন্ ভদ্রুং ভদ্রমিত্যুক্জ্রোথায় ননর্ত দেবানাং কৌত্ুকরতালিকা চ করতালি- 
কাচরণতত্পরা বব ॥ 55 ॥ 

(৩১) জগতিতসণ এপ সপো। মঙ্ঃ তন দাকিত এৎপব | (৩২) হনিহুর্াামদ্ধা ফলিত সমস্ত দিই 

তাগ্যং যেঘং তথাভৃঠা! ভবেম্। 06৩ 

(৩৩) অলমদে| মোর্দকবম্ অঠিশথেন অমীযাং স্থকবং থা শ্যৎ। েবানাং কৌতুকব্তা 

অলিক] ইতান্ধণ2 0388 

পরিত্যাগ করিয়৷ কিজন্য এখানে আগমন করিয়াছেন এবং মায়াক্ষয়কারী দোষরহিত, 

অতি সুন্দর এই স্তব কেন করিলেন, তাহা বলুন ॥ ৪২ ॥ 

অনরগণ বলিলেন-_আপনি জগতের আনন্দ (দন) ঘজ্জে দীক্ষিত হইয়।ছেন। 
অগ্ক আপনি যে নৃত্যপীলার অবতারণা করিয়!ছেন, তাহা দেখিয়া আগরা তৃপ্ত হই 
নাই। তাহাই দর্শন করিবার নিগিত্ত আমরা আগিয়াছি। আপনার নৃত্যে সকল 
নট পরায় প্রাপ্ত হয়। আপনি দদি একবার সেইরূপ নৃত্য করেন, তাহা হইলে 
অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধিহেতু আমাদের সমস্ত ভাগ্য সফল হইবে এবং আমরা জগতে 
মহত্ব লাভ করিতে পারিব ॥ ৪৩ ॥ 

স্বরগণের এইকথা শ্রবণ করিয়া শব্দের দ্বার৷ কোকিলের গর্ব খগ্ডনকারী 
ভগবান্ বিশ্বস্তর তাহাদের অত্যন্ত সুখকর ম্বহুহান্য করিলেন এবং “তাল, ভ।ল” এই 
বলিয়া গাত্রোথান পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। তন্দর্শনে দেবতা বৃন্দ ও কৌতুক- 
বুক্ত হইয়া নৃত্যের তালে তালে করক্রালী প্রদান করিলেন ॥ 8৪ ॥ 



দশম আত্মাদঃ ১৩৯ 

স্বপ্রিব্নলখাবীত 0৩৪) স্তালাচক্কাজ্ভ্বলতন্কু ৩৫) হৃরিছিসনঃ। 
নন্দাঙ্গন ইব তস্ভিল.ত্যন্ বিশ্বস্ত ব্ুরুচে ॥ ৪৫ ॥। 

তটদকমাসীদাশ্চর্য্যৎ শ্রীগৌরস্ত পদদ্বচয়। 
অমঞ্জীঢরহপি মঞ্জীরশিঞ্জিতং যদভূন্মুভুঃ ॥ ৪৬ ॥ 

তদাকর্ণয সমুন্মীল্য নয়নে নিক্ষিপ্যাঙ্গনে ত্রিদিবেশ-নিচয়ং সময়! তনয়ং পূর্ণ- 
শশিসমানং নরীনৃত্যমানং দাসীঞ্চ স্ুশীলাভিধানাং নিজনিকট এব শয়ানাং বিলোক্য 
জাত-স্ুখোদয়া সধুদ্গতভয়! চ বভভুব শচী। অসম্ভুত-মঞ্জীরাভরণে তনয়স্ত চরণে 

সারস-রব-গঞ্জনং মঞ্জীর-শিঞ্জনং শ্রুতত্বা বিশ্ময়ঞ্াবাপ ॥ ৪৭ ॥ 

যং ষং তদানুজগ্ুুঃ সুখভীতিচিত্রা- 
ন্যস্থ্া ঘথাবধিক্কৃতিং স স এব ভাব 

তদ০শ হুটপরধিকততে বুভিঃ প্রভুঃ স্যান্ 
মন্ত্রী স এব খলু সশ্বম5ত1 ০৩৬১ হাওর যঃ 1৪৮1 

1৩3) স্বপ্রিযা বে লেখ। দেবস্তৈরাীতঃ  পরিবৃতঃ, পক্ষে স্বপ্রিরশ্রেণ্যাবৃতঃ | (৩৫) তালশ্য 

হরিতালন্ত ক্রোড়বৎ, পক্ষে তালাক্কেন বলদেবেন উজ্জবলতন্নঃ ॥ ৪৫ ॥ ৩৬ সর্বেষাং 

 নৃপাণাং স্যতঃ ॥ ৪৮ ॥ 
»-ীশীশী পি স্পা পপি তি নস্মিলদ ৯৮ ০ পিপিপি আপ পপ পা 4০ পাস পসরা পপ শপ পিসি পলি পপ 

নন্দের অঙ্গনে নিজপ্রিয়দন পরিবেদ্তিত বলদেবের দ্বারা উজ্জ্বল শরীর হরিদ্ব_ 
সন (দিগম্বর অথবা পীতাম্বর) নৃত্য পরায়ন কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় নিজপ্রিয় দ্বেবগণ পরি- 
বেষ্টিত হরিতালের ক্রোডুদেশের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরকলেবর দিগন্বর বিশ্বস্তর অঙ্গনে 
নৃত্য করিতে করিতে শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ 

শ্রীগেরের পদদয়ে নূপুর না থাকিলেও বে পুনঃ পুনঃ নুপুরের ধ্বনি হইতে- 
ছিল ইহাই তখন একটা আশ্চর্ধ্য ব্যাপার হইয়াছিল ॥ ৪৬ ॥ 

তাহা শুনিয়া শচী নয়ন মেলিয়া অঙ্গনে দৃষ্টিপাত পূর্বক দেখিলেন দেবতা- 
গণের মধ্যে পুর্ণচন্দ্র সদৃশ তাহার পুত্র পুনঃ পুনঃ অতিশয় নৃত্য করিতেছে এবং 



২৪০ শ্্ীশ্ীতগীরাঙ্গ-৮ম্পুঃ 

ছ্িচত্রসু ভিষ্ঠশস্থপি তাদৃতশষু 
তব্রাধিচচন্রু বন্ড ০0৩৭) জাড্যঢেমব। 

মুখ্য ভঢ্নতেতযু হি তদ্ ষতম্তদ্ 
গুহ্ন্তি সংখ্যাসমচয় বুধাঃ প্রান্ত 71 ৪৯ 01 

ততশ্চ তন্তাং নিশ্চেষ্টায়াং স্ফিতীয়াং ভগবন্ন ত্যবিলোকন-কৌতুকেন কতিপয়- 
কালং সময়িত্ব। লব্ধ-তদাজ্ঞা গীর্ধ্বাণাঃ প্রণম্য স্বস্থানং সমীয়ুঃ ॥ ৫০ ॥ 

পাশা পল পপ ক সপ কয শত শা পিস্পাশী? ১ 12 টা 2০91 নেশা টিটি 

(৩৭) বনু গ্রচুরং যথাম্যান্তথা ॥ ৪৯ ॥ 

০০ স্পীিশ পাপ এরপর পপ এজ ৩ ০১ পিপি অই 

স্বশীলা নানী দাসী তাহার নিজের নিকটেই শয়ন করিয়া! আছে। কঃ ব্যাপার 
দর্শনে তাহার সুখ ও ভয়ের উদয় হইল এবং নূপুরালঙ্কার শূন্য পু্রের চরণে 
সারসরব গঞ্জী নুপুরের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিন্ময় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ 

তখন সখ, ভয় ও বিন্ময় যে যে ভাবকে অনুগ্রহ করিয়াছিল, সেই সেই 
ভাবই শচীর অঙ্গে অধিকার লাভ করিয়াছিল। বহু নুপতি কর্তৃক অধিকৃত দেশে 

থে মন্ত্রী সকল রাজারই অভিমত প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রভু হইয়া! থাকেন ॥ ৪৮ ॥ 

এপ্রকার ছুই তিনটা ভাব বিগ্কমান থাকিলেও তথায় জড়তাই বহুল 

পরিমীণে অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। যেহেতু, পণ্ডিতগণ গনণ। সময়ে প্রমথ 

তাহাকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব সমস্ত ভাবের মধ্যে সেইটাই মুখ্য 
হইবে ॥ ৪৯ ॥ 

সুতরাং শচীদেবী নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। এদিকে তগবানের নৃত্য 
দর্শন কৌতুকে কিছুকাল যাপন করিয়া দেবগণ তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করতঃ 
তাহাকে প্রণাম করিয়া ম্বন্থানে প্রস্থান করিলেন। ॥ ৫০ ॥ 



দশশস আক্কাদঃ ২৪১ 

বিশ্বস্তরস্ত পিতৃ-সদনং সমিত্য তাত তাতেতি মধুরমাজুহাব। সচ ততঃ 
পর্র্বমেব করতালিকা-কনকনুপুর-কলধ্বনিমাকণ্য কুণ্ঠিতনিদ্র; কিমিদমিতি বিতর্কয়ন্ 
স্বতনয়-ক্টনাদং নিশম্য বহিরেত্য তমস্কে নিধায় তং পপ্রচ্ছ ॥ ৫১ ॥ 

ভাভ! শ্রদর্ঘি, যুগল ন ময়] প্রদত্তো 

সঞ্জীরঢকাহ্গ্য নচ 0কনচনাপঢরণ। 
আগচ্ছতস্তদধুটনৰ মদন্ভিকং তত 
তচ্চ্িঞ্িতহ বত ক্ুততাহএ মচয়াপলব্ধস্ 1। ৫২11 

কিঞ্চ তবাগমন-সময়ে ময়েব স্কঃরিতং যথাঙ্গনাস্তরে্ নাস্তরেণ সন্গিধানং 

কতিচিজ্জনাঃ করতালিকাং দদ্দতীতি, তৎ কিং স্বপ্নকার্ধ্যং যথার্থং বেতি ন নিরচীয়তা- 

মতা ত্র! বদি কিমপীক্ষিতং তৎ কথ্যতাম্ ॥ ৫৩ ॥ 

নিশ্বম্তঢর। বিভথ-ভাষণভিয়া! সমশ্পষং বভভাতে- 

অশ্রাৰি ষ্স,পুর-শিঞ্জিতং পিত ! 
স্তয়। তথায়ং করতালিকারবঃ ৷ 

নিদ্রাবিলাসঃ খলু তদ্দয়ং ভঢেব- 

লন যোগ্যতীং ষাতি ষথার্থভাগুতয় ০০৮) ॥ ৫৪ ॥ 

(৩৮) ৮) শরেমার্স্ত_নিদ্রাবিপাদো ন ভবেৎ যতস্তাদ্ বথার্থতা-প্রাপ্তয়ে ( যোগ্যতাং যাতি ॥৫৪॥ 
শি হা শিশশ্ী পেশি শশী নিত শশিশাশীশী শীীপাশিপপাপীপাকশীশীট শিপ পাশপাশি পিশীপিশপীসপীপিপীপিসি শপ শশপাসপিপসািস৯৯ ৯ 

অন্তঃপর বিশ্বস্তর পিতার গৃহে যাইয়। «বাব বাবা» বলিয়। মধুর স্বরে 
ডাকিতে লাগিলেন। তাহার পিতা ইহার পূর্বেই করতালি ও সুবর্ণ নৃপুর ধ্বনি 
শুনিয়া জাগরিত হইয়া «ইহ! কি ?% (অর্থাৎ এ ধ্বনি কিসের) এইরূপ বিচার 
করিতে ছিলেন, এমন সময়ে পুলের কণ্টম্বর শুনিয়া বাহিরে আসিলেন এবং 

তাহাকে কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫১॥ 

বাপ! আজ আমি ত তোমার পদবুগলে নূপুর প্রদান করি নাই এবং 
অপর কেহও অর্পণ করে নাই। তথাপি এখনই তুমি যখন আমার নিকট 
আদিতেছিলে, তখন আমি তোমার পায়ে কেন নূপুরের ধ্বনি অনুভব 
করিলাম ? ॥৫২॥ 



২৪২ শ্্ীশীগোৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 

এবং অ্রতবচেলব জগাম নিক্রাং 
বিশ্বভ্তরস্তৎ জনঢকাত্স্য লীত্া 

শচ্যভ্ডিকংপ্রাপ্য কুটুন্থিনি ! ত্বং 
নিদ্রাসি কিং ০ভা1 ইতি তামপ্ুচ্ছণ্ড ॥ ৫৫ ॥ 

স| চ তৎকরবতোহবতোটি তজা ড্যাশঙ্কাকুলহৃদয়তয়ায়তয়াতনা ব্যথিত 
মুদ্রিত-নয়নৈব পপ্রচ্ছ___পুভ্রবসল! ! বহস-ললামং (৩৯) যদ্ভবদাসন্নায় 
সনায়স্তধিয়া (৪০) ময়া প্রেষিতং, তৎকৃত্র স্থাপায়িত্বা গতোহসি ১ ॥ ৫৬ ॥ 

মিশর উবাচ-শ্ুহছদয়ে ! মা ভয়ময়, মমান্ক এবাস্তেহঈগজস্তঙ্গ (8১) 
জগদানন্দনঃ, কিন্তেতাবত্যাং রজনৌ জনৌঘে শয়ানে কথমেকাকী তনয়ো মদস্তি- 
কায় দন্তিকায়-মলীমসে সন্তমসে (৪২ ) সন্ততীশঙ্কিচিন্তয়া তয় প্রেষিতঃ ? ॥ ৫৭ ॥ 

(৩৯) পুজরোন্তমং, (৪০) 'ভবনিকটং প্রেধিতং সন্ধা নিদ্রাণ ক্ষীনা বা, আয়স্তা বিক্ষিপ্ত চ. 
ধীধ্যশ্য[স্তয়। ॥৫৬]। (৪১) অঙ্গ তে, (২) তশ্ডিশবীবনন্মলিনে গাঢান্ধক।রে ॥৫৭| 

অধিকন্ত হে বস! তোমার আগমন সময়ে আমার মনে স্ক,ভি হইল-__ 

মেন অঙ্গন মধ্যে তোমার নিটে কয়েকজন করতালি দিতেছে-_-ইহ৷ কি স্বপ্নকাধ্য 

অথব1 ঘথার্থ তাহ। নিশ্চয় করিতে পারি নাই। তুমি আসিতে আসিতে বদি 

কিছু দেখিয়া থাক তাহা বল ॥ ৫৩ ॥ 

বিশ্বস্তুর মিথ্যাভাষণভয়ে শ্লেষের সাহত বলিলেন-_হে পি ! আপনি 

যে নুপুরের ধ্বনি ও করতালীর শব্দ শুনিয়াছেন, সেই ছুইটাই নিদ্রার কার্য, 
যথার্থতা প্রাপ্তির নিমিভত তাহা যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না (শ্লেষে নে ছুইটা 

নিদ্রোর কার্ধ্য নহে, তবে ঘথার্থতা প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহা যোগ্যতা লাভ করে অর্থাৎ 
যথার্থ) ॥ ৫৪ ॥ 

এই কথা বলিতে বলিতেই বিশ্বস্তর নিদ্রিত হুইয়া পড়িলেন, ঘখন তাঁহার 

পিত। তীহাকে লইয়া শচীর নিকট গিয়া জিজ্ঞ/সাঁ করিলেন_-“হে কুটুম্বিনি ! 
ঘুমাইয়াছ কি?” ॥ ৫৫ ॥ 
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তদেতচ্ছ,ত্বা। বিশ্বস্তর-জননী স্মারং স্মারং সর্ববং বৃত্তান্তং বর্ণয়ামাস-_ 
মিশ্রশ্চ শ্রত্বা স্বান্ুভৃতং সর্ববং বর্ণয়িত্বোবাচ__ ॥ ৫৮ ॥ 

কুটন্থিনি! ন কঞ্চন প্রতিজনং প্রব্বত্তিজ্ত্িমাং 
প্রকাশক কদাচন প্রণরঢ্ভা নিঢচষধামাহম্। 
ভ্রিয়াভিরনুমীয়তে বন্ুভি ব্াবষ়ীন'ন্দনঃ 
কথণ্ওন ভ্ব্ভ্যক়ং ন খলু বালকঃ প্রাকুভঃ 0৫৯॥ 

তদেবমানন্দ-সন্দোহেন কিয়তীষু দিনরজনিযু নরজনিষু (৪৩) তেন 

কুতার্থভাবমিতেভিজ্ঞং শাস্ত্রে স্বশ্বশুরমাহুয় স্বন্ৃতম্য ত্য বিছ্যারস্তদিনং 

রা নায় নায়কো মিশ্রবংশস্ত ॥ ৬০ ॥ 
চে ০ স্পপি পা শপ সপে চা ০ ও উল এ কস 

(৩) মনে ॥ ৩০ ॥ 

.. ভাহার কম্বরে শচীদেবীর জড়ত। দূর হওয়ায় তিনি শঙ্কাকুষঠু হৃদয়ে অত্যন্ত 
বেদনায় ব্যথিত হইয়া! মুন্দরিতনয়নেই জিজ্ঞাসা করিলেন___পুভ্রবসল ! আমি যে 
ঘুমঘোরে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিতে পুত্ররত্বটীকে আপনার নিকট পাঠাইয়৷ দিলাম, আপনি 

তাহাকে কোথায় রাখিয়া আমিলেন? ॥ ৫৬ ॥ 

মিশ্র বলিলেন-_হে সুচিত্তে ! ভীত হইওনা ! তোমার জগদানন্দকারীপুত্ত 
আমার কোলেই আছে । কিন্তু, এত রাত্রিতে জনসমূহ নিক্দ্রিত হইয়। পড়িয়াছে। 
হস্তিদেহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এই ঘোর অন্ধকারে তুমি সর্ব! শঙ্কিত! ও উদ্িগ্া হইয়া 

কেন পুক্রকে একাকী আমার নিকট পাঠাইয়। দিলে? ॥ ৫৭ ॥ 

তীশ্থার এই কথ শুনিয়। বিশ্বস্তরের মাতা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সকল 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন, এবং মিশ্র তাহা শুনিয়। নিজের অনুস্ভূত সমস্ত বিষয় বর্ণন 

পূর্বক বলিলেন ॥ ৫৮ ॥ 

কুটুম্িনি! আমি তোমাকে প্রণয় বশত; নিষেধ করিতেছি-তুমি কাহারও 
নিকট কখনও এ ব্যাপার প্রকাশ করিও না। অনেক কার্যের দ্বারা অনুমান করা 
যাইতেছে-_-আমাদের এই পুভ্র বথার্থই কোনও প্রকারে প্রাকৃত বালক নহে ॥৫৯॥ 
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ততঃ প্রতিহতাশেষাশুভেক্ষণে (8৪) শুভে ক্ষণে মিশ্রপ্রধানেন বিধানেন 

বিদ্যারস্তে পুজনীয়। দেবতা? পুজযিত্ব। পুল্রেণ পুষ্পাঞ্জলিরর্পয়ামাসে সরম্বত্যৈ ॥৬১।॥ 

সরস্থটত্য তটন্য নম ইতি ঘঢ্দোবাচ ভগবাং- 
সদ । তত্থ্।স্তস্যাপ7ভব্ছুভচয়়াঢরতদুভযক্রম্। 
তচঢনী ঘন্মতীঢবা নটনমপি ০রামস্বতিতরাং 
নিদানং পুলস্যাঃ প্রণয় কুড়িহান্যস্থয 08৫) ভু রতিঃ 0৬২৮ 

অকারাদি-ক্ষকারান্ডান্ বর্ণীন্ মিশ্রপু রন্দরঞ্ | 
তলেখত্রিত্রা স্ুঢভনামুং ভ্রমণ ভ্রিরগীপইন্খ ৪৬৩৪ 

তদেবমারদ্ধবিদ্ো৷ বিছ্োতিধী রতিধীরজন-সবিধে স বিধেরপি জ্ঞানদঃ? 

সখিভিঃ সহ সদ! লিখতিশ্ল । তদর্থং প্রস্থান -সময়ে-হসময়েভারহিত-ন্সে হিকয়া(৪৬) 

জনন্যাইহরহরভ্যলঞ্চক্রে স বালকমণিঃ ॥ ৬৪ ॥ 

(8৪) গ্রাতিহতমশেয।শুভানামীক্ষণং যর ॥ ৬১ ॥ (৪৫) গণয়রুট . প্রণয়বোষত, পতন মস্ক।র-স্পর্শনাৎ ॥ ৬২ ॥ 

(৪৩) অসময়া অতুপনীময়া তথ। ইয়া রহিতং ম্েহো। বন্যান্তয। ॥ ৬৪ | 

এই প্রকার আনন্দরাশির সঙ্গে কতিপয় অহোরাত্র অতীত হইলে এবং 

তদ্দ্বার! জনসমূহের কৃতার্থত৷ লাভ করিলে একদ! মিশ্রবংশনায়ক জগন্নাথ সর্বশান্তরে 
অভিজ্ঞ নিজশ্বশুর নীলান্বর চঞ্র'বর্তীকে ড।কিয়। স্বীয় পুত্র বিশ্বস্তরের বিছ্যারস্তের 
দিন নির্দেশ করিলেন ॥ ৬০ ॥ 

অনন্তর সর্বামঙ্গলশৃন্য শুভক্ষণে মিশ্রপ্রধান বিদ্যারস্তে পুজনীয় দেবতী- 

গণের বিধিপূর্বক পুজা! করিয়া পুভ্রের দ্বারা স্বরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
করাইলেন ॥ ৬১ ॥ 

যখন ভগবান্ «সরস্বত্যৈ দেব্যৈ নমঃ» এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ; তখন 
সরস্বতী ও ভগবান্ উভয়েরই শরীরে ঘর্মআব ও রোমসমুহের অতিশয় নৃত্য এই 
দুইটা বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। সরম্বতীর এরূপ বিকার হইবার কারণ 
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ষখা_-সম্মাজ্যাঙ্গান্যভীক্ষং মছুতর-বসউনবণসক্িত্বা ধটীং স। 
বক্তপ্রীস্ভাং ঘনাভাং ম্গমদ-ভিলকং নাসিকায়াহ বিধায় । 

তনচত্র ছে অঞ্জয়িত্রা মস্যচণক্ুচিমভা1 কজ্ম্বতলেনীতি দিটব্য-_ 
মুক্তা-মাণিকয-০হমাভরণ-নিকর€কম গুয়াম'স আুনুম্ ॥ ৬৫0 

স্বর্ণ. সংনিন্দিত-ভন্ুত্তিষঃ প্রত্ভাঃ 
কটীতঢট নীলধণ্টী ব্যরাক্তত। 

স্ুরাপগা-ক্ষালিত-ভ্তি-সংহ০ত-৪৭) 
রুমাপঢতঃ কৃষ্ণভুজঙ্গরাড়িব ॥ ৬৬ ॥ 

ই্বতন্ত্য 0গীঢরণ ঘনাভিবাস০সা 
ব্যলম্বত প্রাস্তমতধামুখং ভব | 

নত্খন্ফুমালামবতলাক্য পাদতয়াঃ 

গ্রচেসচ্ছয় ০কতুরুপাষচযা গ্রভবঙ্ ॥ ৬৭ ॥ 

(৪৭) আনেন বিশেষণেন গৌরত্বমানীতং, তস্ত স্ব ভাবেন গৌরত্বাৎ ॥ ৬৬ ॥ 
পপ আশ পি পপ, ৬৯৮৯৯, +৭ পপি ০৯ ৯১ আ আক জা ভাপা 

( পতির নমস্কার স্পর্শভেতু ) প্রণয়রোষ কিন্তু, ভগবানের এইরূপ হইবার কারণ__ 
রতি ॥ ৬২ ॥ 

মিশ্রপুরন্দর পুত্রের দ্বারা অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণসমূহ লেখাইয়া 
ক্রমান্বয়ে তিনবার তাহাকে পাঠ করাইলেন ॥& ৬৩ ॥ 

্রহ্মারও জ্ঞানদাতা, উজ্জ্বল বুদ্ধি বিশ্বস্তর এইরূপে বিষ্তারস্ত করিয়! 
শ্রেষ্ঠ পঞ্ডিতজনের নিকটে সখাদিগের সঙ্গে সর্বদ! লিখিতে লাঁগিলেন। তঙ্জন্য 
প্রস্থান সময়ে প্রতিদিন অতুলনীয় অনীম স্রেহশীল! মাতা সেই বালকরত্বকে অলঙ্কত 
করিয়! ( সাজাইয়া ) দিতেন ॥ ৬৪ | 

যথা__অতিকোমল বসনের দ্বারা তাহার অঙ্গদকল পুনঃ পুনঃ মাজ্জিত 
করিয়। রক্তপ্রান্তঃ, মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ ধটী (ধড়া ) পরাইয়া দিতেন-। নাসিকায় 
সগমদ তিলক রচনা করিয়া, মিপ্ধ ও সুন্দর কজ্জ্বলে তাহার নয়নদ্য় অলম্কত করতঃ 



২৪৬ ক্সীঞ্জীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 

সুব্ণবর্ণং ষদি পাটলাক্াং 
পুষ্পং কুচি স্াদ্ ভ্রমঢরাহত্র ভিচষ্ঠৎ, | 

তদাদ্পিতন্ত্য প্রভু নাসিকায়াং 
ভঢব্ স ভুত্ল্যা মদ-পুণ্ .কস্ত্য 0৪৮)) ৬৮ ॥ 

তদন জনন্যা। প্রভভু-০লাচনছেয় 

সমন্পিভা কজ্ভ্বলঢরখিকণ বেড 
সচরাজন্ুদ্ধাযা হধুপাঁনেলাজভঢ্তা। 

ছ্িরিফমাল। কিমুপাগতাহুবসব্খ 0 ৬৯ | 

সমগিভা মারকতী ললাটিকন৭ ৯) 
প্রচভ্ডার্ললাতেহভি তরাম০শাভভ 

শিতিঃ শিতরাীত্রংস-শশাকমগ্ডেল ৫৫০) 
অপরাজিতেভিব স্মজঢনন লম্থিতা ॥ ৭০ ॥ 

(৪৮) মুগমদ-ভিল কণ্ঠ, ॥ ৬৮ ॥ (৪৯) লল1ট1ভরণম্ (৫০) শিতিঃ কৃষ্তবর্ণ।, শিরোত্তংসোতি বিশেষণম্, 

অপরাঙ্জিত।-সঙ্গনাধনার্থম। [শিরং মন্জকং শিবমিতাকাবান্ং পদং, তশ্তা উন্তংসে। ভূষণং যত 

শশাহ্কমগুলং ত স্মন্া ॥ ৭: 

পুত্রকে অতিমনোহর মুক্তা, মাণিক্য ও ্বর্ণভূষণ সমূহের দ্বারা বিভূষিত করিয়া 
দিতেন ॥ ৬৫ ॥ 

সুবর্ণনিন্দি দেহকান্তি প্রভুর কটিদেশে নীলধটা, যাহার অঙ্গের ভম্মরাশি 
গঙ্গাদ্ধারা খালিত হইয়াছে সেই উমাপতি মহাদেবের কটিস্থিত কৃষ্ণসর্পরাজের ন্যায় 
বিরাজ করিত ॥ ৬৬ ॥ 

গৌর কর্তৃক পরিহিত মেঘবর্ণ বস্ত্র প্রান্তভাগ অধোমুখ হইয়া লম্বমান 
থাকিত; মনে হইত যেন চরণযুগলের নখরাজিরূপ চন্দ্রসমুহ দর্শন করিয়া গ্রাস 
করিবার ইচ্ছায় সত্য সত্যই কেতু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥ 

যদি পাটলার্ক্ষে (পারুল অথবা গোলাপ) কখনও স্বর্ণবর্ণ ফুল হয়, 
এবং তাহাতে যদি কখনও ভ্রমর আসিয়া অবস্থান করে, তাহ হইলে সেই 
ভমর প্রভুর নাঁপিকায় অপিত ম্ৃগমদ তিলকের তুল্য হইতে পারে ॥ ৬৮ ॥ 



লণ্পগ় আন্মাদঃ ২৭ 

ললাটিকা-লহ্বিত-০মীক্ক্িকাঁবলি 
ররাজ ভতত্যাতিভরীং ভদলি০কে। 

হিমাশুনান্ছে যুগপছৃষথা নিতেজে 
নিবাসিতা দক্ষভিঢয়া ুসংহভিঃ ॥ ৭৯ 0 

তদান্ত্য লাসাগ্রতঢেল দিলমন্্বি তং 

ররাজ মুন্গাফলমুভ্তমং মহন 

স্ুধ্ণ-ব্ণীজ্ভ্রল-পাটলা গ্রচভা। 

হারন্দলিন্দুরগলতনাছ্যতা। ৫৫১) যথা ॥ ৭২ ॥ 

কর্ণদ্বঢয় সধ্যবিলম্থিরতত 
দ্ব কুগুঢেল ভন্যয যুষাজ মাতা । 

তদীয়-ন্তু,স্ত হ০তাপমানা- 
বলীজচস্দঢ্ঘাষণ-ঘন্টিতক কিম্ ৫২) ৭৩ ॥ 

(৫১) গলনোগ্ভত ইতঠ্যনেন বত লবং ॥ ৭২ | (৫২) উপনানাবলীন।ং চঞ্রকমলানাং জয়োদ্ঘোষণন্ত 

ঘর্টিকে ইউব। মন্যম্তাপি জধিত্বাজ জয়ঘন্টা1 বধাতে ॥ ৭৩ ॥ 

তৎকালে জনশীকর্তৃক প্র্র নয়নদ্য়ে অপিত যে কম্জ্বলরেখা শোভ! 

পাইভেছিল, তাহ! দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন কমল মনে করিয়া মধুপান 

লোভ ভ্রমরশ্রেণী কি উহাতে আপয়া বাদ করতেছে ? ॥ ৬৯ ॥ 
প্রভুর ললাটে প্রদত্ত মরকতমণিময় ললাটিক। ( ললাট ভূষণ ) অতশয় 

শোভ। পাইতেছিল। মনে হইতেছল বেন শরোভূষণরূপ চন্দ্রমণ্ুলে স্বজনকর্তৃক 
কুষ্ণবর্ণ অপরাজিত লম্ঘিত হইয়াছে ॥ ৭০ ॥ 

ললািকাময় বিলম্িত মৌক্তিকসমূহ তাহার ললাটে তখন অতিম্ুন্দররূপে 
বিরাজ করিতেছিল। মনে হইতেছিল, যেন দক্ষের ভয়ে চন্দ্র যুগপৎ সমস্ত নক্ষত্র- 

মণ্ডুলীকে নিজ অক্কে বাস করাইয়াছেন ॥ ৭১ ॥ 

তখন তাহার নাসিকার অগ্রভাগে বিলম্বিত অতি উত্তম মুক্তাফল-__নুবর্ণবণ 

উজ্জ্বল পাটলপুষ্পের অগ্রভাগে পতনোম্মুখ মকরন্দবিদ্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। 
॥ ৭২ ॥ 



৬৯৯ 

কী হীতগবরাত্-চম্পূঃ 

শীত রভডাগাঙ্রুঢা ভদীক্য়া 

ররাঁজ ভ০ন্যারসি তৌন্ভিকাবল | 

যা] শ্পিবাক্ ভাভিলিগ্তজীমচেয়াঃ ৫ ৩) 
পরস্পর তাোগসিভা ভনুদ্বক্সা ৭4৪0) 

ক্রপণমালান্ত শদহ্ছতবাচিতষ- 

পরযাতাঙ্গপি শু স্াস্্ক্রা চা অসগক্পত্ণ। 

অসংশর1ডল্দননা-প্রতন্ডারতেসী। 

ন* শা 

বণ শপ্রিন্া-পার্িগ্রশ্তান্থ পরম ৮1587 

আশা জি শা, এতো লিঙ্কস ৫ 

1 ভাজনন্তা। আঘপলালীচায়্ ৫৪) 1 

০ফ্৪ক্চিক।য়াং শুচিশুদ্ধভসণঃ 07639 
জ্ঞঙান্ি ভা চভ্রুশ্দিতেনেল (৫৬) (হালা 0) ৭৬ 11 

(৫১) শি গা! ৃতা »1৭১লিপুশিব?ত 9859 71৫5. 

(€ ৩। শান মশিলেল 0৩ ॥ 

হননালনণাদ ২5 (৫৫) পা১৮এ 

তাহার বনের চক্দ্রকমল প্রভৃতি উপমানসগ [তের পরা € 

কু ধণ্ঠায। 

দুধ? স্তা 

ঘ[বণ! কথবার 

দুইটা পপ ঘণ্টা পে কি জনা তাহার র কর্ণদয়ের মধ বি শন্পমাণ রন্রবিশ্ি দিকে ইটা 

কুণডল বুক্ত করিয়! দিয়া গ্লেন 2 ॥ ৭৩ ॥ 

হার বন্সচম্থলে মুভখমাল।, পার্ধভী ও বিডুৃতি ভূষিত মহাদেকবর পরস্পর 
সংঘৃন্ত' তনুদয়ের হ্যায় হদ.য় অদ্ধাঙ্গের পাতকান্তর নচ্গ শোভা 

৫ জর ৮4 

গিহ2ও হন ॥49॥ 

বাড়ালা মণল হাহার অঙ্গকান্তি স্তর সহিত একতা প্রাপ্ত হইলেও হপ্ডের দ্বার! 

হাদের কঠিন্য অনুচব হওয়ায় প্রতর জননী এরসন্ল প্রা; বিষয়ে নিঃমংশয় 

ভইয়াছ্িলেন অর্থাৎ শি: নংশ,র অর্পণ করিয়। হলেন ॥| 7৫ || 

প্রভুর বক্ষঃস্থলে জনন প্রদত্ত ইন্দ্রনীলমণিময় মপাম। 
নান। বিশুদ্ধ স্বনের ।মকিতে অভিপরিদ্কত শ্যামব্ণ 

পাউতেছিল ॥ ৭৬ ॥ 

৫ পকুব্কি রঃ হাঞা- 

শালগ্রাম শিলার ম 

ঞ 

শোভা 



দশস আন্গাদঃ ২৪৯ 

স্ত্রবর্ণ-মাণিকাসয়ং বিজ্তষণং 
তদা লিবন্ধং ভুজচক়12 প্রদভাবতেভ। 

স্তচগাঁপিতভীশপি প্রভুলা ভতচয়া শ্রভাবং 

প্রভাপরাশিঞ নলিমন্দি্ংস্ফ্ুট£ 0 ৭৭ 01 

কচঢেকী সুবাং স্তরি-লিভভনতলরহভং 
বিশভনরাম্যাশু লিতেখ ভমক্ষরম্ 

উতান সংচিন্ভা শতী প্রডভভাস্তচয়।ী- 
দেদেতচ্গদ|ছ্যহ লল্ভধা পিউউষপম 7 ৭৮ 0] 

সঙা।বুঢভ লীলপঢ্টন আপা 
ভিরন্সাকা ভন্থ বুরাজ শ্রগ্রুলা॥ 

শ্রঙেকুম্চ্গি নবনারদান্রতত 

ভড়িল্ঢিভব স্ফিরভামুপাগতা। 1) ৭৯ 01 

তখন প্রওর বাহৃদ্ধয়ে দ্রণ ও মাণিক্যময় অলঙ্কার সকল নিবদ্ধ হইয়! দীপ্তি 

বা | মনে হইতেছিল, প্রভু সম্যক গোপন করিলে ও তাহার এ ভুজদয়ের 

প্রতাগরা।শ থেন কলিকে গড়ন করিবার জন্য ঘথার্থ ই পরিস্ফ)ট হইয়াছে ॥৭৭॥ 

হে করদ্ধয়! আমি তোমার্দিগকে নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বারা বিভৃঘিত 

করিতিছি । তোমর। শা আক্ষরঞ্চলি লিখিবে, এইপ্রকার চিন্তা করিয়।ই কি 

শটা প্রভুর ছুই হাতে অঙ্গন (বাছু) প্রভতি অনেক প্রকার আভরণ পরইয়। 

(দয়।ছলেন ॥ ৭৮ ॥ 

নীলবননের দ্বারা আবৃত প্রভুর কটিদেশে শ্রবর্ণসর শৃঙ্খল চেন্দ্রহার) নবানেঘে 
সাস্ছন্ন স্বশীল সুমেরুর শঙ্গে স্থিরতাপ্রাপ্ত বিছ্যু্লতার হ্যায় শোভা পাইতেছিণ। 

|4| 



৯৫ শ্বীন্জীগোরাক্গ-চম্পঃ 

প্রচজ্ঞারম্রষ্যজিঘি সবাপ্য হহসতকা 

যটথতিত তশ্ীভাসিভরভ্র তো ভগা। 

উতীদমাশ্রচভা বচেশ সনীমিপাহ 

তদীয়মঞ্জ্বি ং কিমু ভংসঢকণ ৫৭) হুশ্রয়ত 0৮০11 

এনং শিপায় জননী ভনয়্স্ত্য ৫বশং 

দ্র্ান্তপুর্ণনিয়না। শাতিশশ্চুকঙ্গ | 
দত্তালিতকে ব্ুচির-গোগয়বিন্দ্ুঢগোকও 

ভুষ্ান্ডিয়া বপুমি খুত্ক্ ভমানসিপচ্চ 0 ৮১11 

তাঁদ্ব টদবত-বালকা! ইব ভাদেবস্তা বত ভার-&।মীকর-করধিত।£ ৫৫৮) 

প্রাভাঃ সহচরাঃ সমাজগা ক ॥ ৮২ ॥ 

(৫৭) £গকঃ পরমতংসঃ, পাদকটকশ্চ ॥ ৮০ ॥ 

(৫৮) বধুরূপান্বর্ণ-খচিত ॥ ৮২ | 

প্রভুর চরণ লাভ করিয়! পরমহংস ব্যক্তি যেরূপ শোভা পান, অন্যত্র সেরূপ 

প্রাপ্ত হন না__মনীধিগণর এইবাক্য শ্রবণ করিয়াই কি হংসক অর্থাৎ নুপুর তাহার 

চরণ আশ্রয় করিয়াছিল ? ॥ ৮০ ॥ 

জননী এইরূপে পুত্রের বেশরচনা করতঃ আনন্দাশপ্পুর্ণ নয়নে তাহ 
দর্শন করিয়া তাহাকে শত শতবার চুম্বন করিয়াছিলেন এবং ছুষ্টের ভয়ে 
তাহার ললাটে একটা সুন্দর গোময়বিদ্দু প্রদান করিয়া তাহার শরীরে থুথু 

অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৮১ ॥ 

তৎক্ষণাৎ দেববালকগাণের ন্যায় প্রভুর সহচর ব্রাঙ্গণ বালকসকল-রত্র, 

রৌপা ও স্বরভূষণে বিভষিত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৮২॥ 



দশম আত্মাদঃ ২৫১ 

যে খলুবালকা অপি নবালকাঃ ৫৫৯), সতরলা৷ (৬০) অপ্যতরলাঃ (১), 

লেখাহিত-মনোরথা (৬২) অপি নলেখাহিত-মনোরথাঃ (৬৩), সমান-বিগ্রহা (৬৪) অপি 

নসমানবিগ্রহা (৬৫) রাঁজীবসমচরণা ৬৬) অপি নরাজীব-সমচরণাঃ পরমবিচিত্র! 

বতুবুঃ ॥ ৮৩ | 

তৈঃ সহ সংভূয় ভূয়স' স্থুখেন লেখনায় লেখনায়কেন (৬৭) ভগবত প্রতন্থে, 

গুরো? সমীপং প্রাপ্য চ সর্বস্থুর-বন্দ্যেনাপি গুরুগৌরবপুষা ৬৮) গৌর-বপুষা তেন 
ভগবত প্রত্যহং স নমক্তিয়তে, যতো ধন্মশিক্ষণেহপি দেবাবতংস-দৈবতস্ত (৬৯) 

সাদৈব তম্ মহানেবাগ্রহঃ ॥ ৮৪ ॥ 

(৫৯) নবালক) ত্র বিরোধ: স্কুটাঃ, গ্রকূতে নব। অলক) যেষাং । (৬০) হারমধ্যগ-মণিসহিতাঃ 
অপি (৬১) অচঞ্চলাঃ। (৬২) লেখে লিখনে আহিত-মনোরথাঃ অপি (৬৩) ন বিস্তে 
লেখানাং দেবানামহিতে মনোরথো। যেষাঁং। (৬৪) সমশরীর। অপি (৬৫) ন সমানে! 

মানেন সহ বিদ্বমানঃ কলহে। যেষ|ং। (৬১) পন্মলমপাদা অপি নরাণাম্ আজীবসমশ্চরণে। 
যেষাং, চরণমাচরণং বা ॥ ৮৩ ॥ 

(৬৭) দেবশ্রেষ্ঠেন, (৬৮) গুরোর্পোৌরবং পুষ্ণাতীতি তেন, (৬৯) দেবাঁবতংসানামপি দেবশ্রেষ্ঠানামপি 
রি তস্থয 85 ॥ ৮৪ ॥ 

লি লপপীাপীশাসপশ পপ পিপি সী ল্পপাস্পজনপলাশাপ পাপী াীশিশ শী পিপীলিকা শা শিস পসাপাপাপপপোসপপ 

নাহার! বালক হইলে ও ন বালক (বিরোধ পক্ষে বালক নহে) (সমাধান 

পক্ষে নব অলক যুক্ত) সতরল (বিরোধ পক্ষে তারল্যযুক্ত, সমাধান পক্ষে 
হারের মধ্যমণিদ্বারা ভূষিত) হইলেও অতরল ( অচঞ্চল )); লেখাহিতমনোরথ 

(অর্থাৎ লিখন বিষয়ে মনোরথবুক্ত ) হইলেও লেখাহিতমনোরথ নহে 
( সমাধান পক্ষে দেবগণের অহিতাচরণে অভিলাষী নহে ), সমানবিগ্রহ ( অর্থাৎ 

সকলের সমান শরীর ) হইলেও সমানবিগ্রহ নহে (সমাধান পক্ষে অভিমানীও 

কলহ পরায়ণ নহে ) রাজীবসমচরণ (অর্থাৎ সকলের পন্মতুল্য চরণ ) হইলেও 
তাহারা ন রাজীবচরণ (বিরোধ পক্ষে রাজীবসমচরণ নহে, সামাধান পক্ষে 

নরগণের আজীব সম অর্থাৎ জীবিকাতুল্য চরণ (পদ) অথবা আচরণ যাহাদের ) 

_ এইরূপে তাহার পরম বিচিত্র হইয়াছিল ॥ ৮৩ ॥ 



২৫২ শ্রীন্রীঢগীরণঙ্গ-চল্পুঃ 

গুক্ুজ্ভ সত্্রভ্াহপি বালঢকভ্যন্তন্সিলধিকসাদরং কতরোতি । 

অচ্লৌকিকং হি মাধুর্য্যং বশয়ত্যখিলং জগঞ্ছ। 
পরিপুরণ্কিচেল চঢক্দ্র কা জঢেনা নহি রজ্যতি ৪ ৮৫ ॥ 

ঘদা ত সকৃৎ সকৃছুপদেশেনৈবাক্ষরাঁণি লেখিত্ুং পঠিতুঞ্চ পারয়ামাস বিশ্বস্তর- 

স্তন স দ্বিজো বিস্ময়বারাংনিধি-নিমগ্লো নিতরামেব তন্মিননাদরং দধার ॥ ৮৬ ॥ 

ল্ভ্ডঞাস্তভিস্স সক্ঢদব গুঢরাঃ সকাশা- 
চ্ছওত্্রাহুক্ষরাণি ভ্গবান্ ষদিদং ন চিত্রস্। 
চিজক্ড্িদং ষদিহ সলসবিতদোহপি লীলা- 
শভিঃ স্ম গোপয়ভি তস্য সমত্তবিদ্যা 0৮৭ ॥ 

২ পি ৮ স্পা শশী শিশপশ্পো্সপিি 

সর্ববদেবাধিপততি ভগবান তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়! লিখিবার নিমিত্ত 

পরমন্রখে প্রস্থান করিতেন এবং সমস্ত দেবতাগণের বন্দনীয় হইলেও গুরুর 

প্রতি গৌরব পোষণকারী সেই গের-কলেবর ভগবান. গুরুর সমীপে উপস্থিত 

হইয়া প্রতিদিন তাহাকে নমস্কার করিতেন। যেহেতু তিনি দেবশরেষ্ঠগণের 

দেবতা অর্থাৎ পূজ্য হইলেও ধন্দরশিক্ষাপ্রদান বিষয়ে ভীহার সর্বদা মহান 

আগ্রহ বর্তমান আছে ॥ ৮৪ ॥ 

গুরু কিন্তু সকল বালক অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক আদর করিতেন। 

কেন না, অলৌকিক মাধূর্ধ্য সমস্ত জগণ্কে বশীভূত করে। পরিপূর্ণ কলা- 
বিশিষ্ট চন্দ্রে কোন্ ব্যক্তি অনুরক্ত না হয়? ॥ ৮৫ ॥ 

পক্ষান্তরে, ঘখন বিশ্বস্তর এক একবার উপদেশেই অক্ষরসকল লিখিতে 

ও পড়িতে সমর্থ হইলেন, তখন সেই ত্রাহ্ধণ বিস্ময়লাগরে মগ্ন হইয়! তাহার 

প্রতি পুর্বাপেক্ষা অধিকতর আদর ধারন করিলেন ॥ ৮৬ ॥ 

ভগবান গুরুর নিকট হইতে অক্ষরপম্হ ঘে একবার মাত্র শুনিয়। 
অভ্যাপ করিয়াছিলেন ইহা কিছু আশ্চর্য নহে। কিন্তু ইহাই আশ্চর্যের 



দশস আস্মাদঃ ২৫৩০ 

তদেবং ছ্িত্রৈরেব দিনৈঃ সর্বণ্যক্ষরাণ্যত্যস্ত সর্ব্বান্ বালকাংস্তানি লেখয়ন্ 
গুরোরায়ানমপান্তৎ, ততে। গুরুমিশ্চিন্তো ভবন্ স্বকানায় নতস্ততো ঘাঁতি, বিশ্বস্তরস্ত্ 

সথিভিঃ সহ খেলতি, তেহপি বালকভাবতশ্চপলাস্তেনৈব (৭০) পরমানন্দমাপ্ন বন্তি। 
1৮৮॥ 

কদাঁচিত্তদবলোক্য রুষ্ট! গুরুনিজগাদ-বিশ্বস্তর ! ত্বয়ি বিন্যস্ত বালকবর্গং 
নিশ্চিন্তোহন্যি, তৃম্ত কথমেতান্ন শিক্ষয়পীতি” । অনেন গুরুবচনেন জাতলজ্ঞো। 

ভগবাংস্তেষু ক্ববিদ্যাং সঞ্চারয়ামাস ॥ ৮৯ ॥ 

তে ব্রল্গতণা মনসি সাধু পঢ্রাক্ষভুঢ্তোহ- 
প7০ত্ফারক্রচ্জ $তিগণা নবিচিন্তশভ্িঃ | 
সাক্ষাদ্ বসল্পপি স এব মঢতী সখীনাং 
বর্ণীনভাসয়দিদং ন ভচবছিচিত্রম্। 0৯০ ॥ 

আপ | পিপি সা আপ ৯৪১ শা ৮০ শষ | তে তি পাপা কপ সপ 7 পাপে পি পপ 

(৭০) তেন খেলাকরণেন পরনাহনাদয প্র পন নি ॥ ৮৮ ॥ 
সপ পিন পি লা এ পপ শি ০৮ পি এসিপাশীশিত পিপিপি পাপ সপ পপ 

বিষয় থে তিনি সর্ববেত্া হইলেও লীলাশক্তি উাহার : সমস্ত বিগ্তাকে গোপন 

করিয়াছিল ॥ ৮৭ ॥ 

এইপ্রকারে ছুই তিন দিনের মধ্যেই বিশ্বস্তর সকল অক্ষরগুলি অভ্যাস 
পূর্বক সমস্ত বালককে সেই সকল শেখাইয়। গুরুর পরিশ্রম লাঘব করিয়া- 
ছেন। তখন হইতে গুরু নিশ্চিন্ত হইয়া নিজকার্য্যে যথ! তথা গমন করিতেন । 
এদিকে বিশ্বস্তর কিন্তু সখাদিগের সঙ্গে খেলা করিতেন; তাহারাও বাঁলকভ|ব- 

বশতঃ চঞ্চল হওয়ায় তাহাতেই পরমানন্দ লাভ করিত ॥ ৮৮ ॥ 

কোনও একদিন তাহা দেখিয়া গুরু রুষ্ট হইয়া বলিলেন বিশ্বস্তর ! 
আমি তোমার উপর বালকগণের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছি। তুমি 

কেন ইহাদিগকে শিক্ষা দিতেছ না? গুরুর এইবাক্যে লজ্জিত হইয়৷ ভগবান 
তাহাদের হৃদয়ে নিজ বিগ সঞ্চারিত করিলেন ॥ ৮৯ ॥ 



২৫৪ শ্রীশ্তীঢগীরাঙ্গ-চল্পুঃ 

ততশ্চোবাঁচ --গুরো! এতেহপি সর্বাণ্যক্ষরাণ্যশিক্ষন্তাতোহহমপি নিশ্চিন্তে" 

হন্মীতি তচ্ছ তথা গুরুস্তান্ প্রত্যেকং পপ্রচ্ছ, তেহপি ক্রমেণোতরং দছুঃ। সচ 

তদাকর্য বিশ্মায়ানন্দ-বারিধৌ মমজ্জ ॥ ৯১ ॥ 

অথৈবং শিক্ষিতাক্ষরাংস্তান্ সর্ধান্নামানি লেখয়িত্ুমারেভে সো হধ্যাপক, স্তদা 

চ ভগবদিচ্ছয়া ভগবন্নামান্যেতন্মুখানির্জগু;ঃ ৷ তানি লিখিত্বা সর্ববেধু গৃহং গচ্ছৎস্থ 
বিশ্বন্তরো বভাষে-হে ভাতরো হদ্য নৃতনামেকাং খেলাং কুরর্ণাম ॥ ৯২ ॥ 

তচ্ছুংত্ব জাতকৌতুক। দ্বিজবালকা উচুঃ-জাতঃ কথ্যতাং কথ্যতাং কীদৃশী 
খেলেতি। বিশ্বন্তর উবাচ-- 

সখাচয়। গুরুরস্মাকং যানি নামান্যলীলিখন্ ॥ 
সচর্প বয়ং সংমিলম্ভক্তীনি গাচয়ম সুস্থরম্ ৪৯৩ ॥ 

থে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ পরোক্ষন্নপ অর্থাৎ ইক্ত্রিয়ের অগোচর 
হইয়াও ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ্সমুহ সম্যক্ স্ফ,রিত করিয়াছিলেন, তিনিই সম্প্রতি 

সাক্ষাৎ বাস করিয়া সখিগণের অন্তঃকরণে মে বর্ণসক্ল প্রকাশিত করিয়াছিলেন 

__ইহ। বিচিত্র নহে ॥ ৯০ ॥ 

অনন্তর প্রভূ বলিলেন--গুরো ! ইহীরাও সমস্ত অক্ষরগুলি শিক্ষা 
করিয়াছে ; সেইজন্য আমিও নিশ্চিন্ত আছি। তাহা শুনিয়৷ গুরু তাহাদের 
প্রত্যেককে জি্ভাসা করিলেন, তাহারাও ক্রমে ক্রমে উত্তর প্রদান করিল। 

তাহা শ্রবণ করত? তিনি বিস্ময় ও আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ॥ ৯১ ॥ 

এইপ্রকারে তাহারা সমস্ত অক্ষর শিক্ষা করিলে অধ্যাপক তাহাদিগকে 

নাম লেখাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের নাঁম_ 

সকলই তীহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল। সেইসকল লিখিয়া সকলে 
গৃহে গমন করিলে বিশ্বস্তর বলিলেন_হে ভাইদকল! এস! আজ আমর! 
একটী নূতন খেল! করিব ॥ ৯২ ॥ 



দশম আক্ষাঃ ৫৫ 

ইভুত্ত্ু। পথি সুন্দর স্ছস০ম স্াঢন সবীন্মণ্ডলী- 
কুভ্যাস্থাপ্য তদন্তরীলমধিকঞ্রীভা। প্রবিশ্থ্য প্রভু । 
নৃতাভিঃ করতালি কার্গণপটরউস্তঃ পস্বঃ স্ক্ষভ্ভিঃ সমং 
রা5ধ কৃষ্ণ হঢ্র জ০য়তি মধুরং শ্রীমানগায়ভ্দ1॥ ৯৪ ॥ 

ষ্যপাশিক্ষভ্ভ নহি ক্কচিতভ, গানং তথা প্ুনজ্জগুরপ্রতমব। 
উদীয়মানঃ স্রত এন চন্দ্র, ভ্রমণ কাম্তাদিগুণানুটপভ্তি 0 ৯৫ ॥ 

বদ। স্ুদন্ভিঃ্ সহ €গীরচন্দ্রমাঃ 
আনাম গাতং মধুরং প্রচ্রতেম 

তদী। পুভরাহবধি জট্ননির্ণভ্যচেত 
পরঃ সহটত্ঃ কিমু ০কোকিটলরিতি 0৯৬ 

তাহা শুনিয়া ব্রাঙ্গণ বালকগণ কৌত্ুহ নাক্রান্ত হই! বলিল__«ভাই! 

বল! বল! কিরূপ খেলা % বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন__হে বন্ধুগণ ! গুরু 
্ামাদিগকে ঘে নামসমুহ লিখাইয়াছেন, আমর। সকলে মিলিয়া সেইগুলি 

স্বন্বরে গান করি ॥ ৯৪ ॥ 

এই বলিয়। প্রভূ অতিশয় গ্রীতিভরে কোমল ও সমতল প্রদ্দেশযুক্ত সুন্দর 
পথে সখাদিগকে মগ্ডলীবদ্ধভাবে কী করিয়। ( দণ্ডায়মান করাইয়া ) নিজে তাহা- 

দের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার সেই ভাগ্যবান নিজজন সকল, করতালী দিতে 

দিতে নৃত্য করিতে লাগিল এবং তাহাদের সঙ্গে শ্রীমান বিশ্বন্তর তখন মধুরম্বরে 

«রাধেকৃ্ণ হরে জয়” বলিয়া গান করিতে লাগিলেন ॥ ৯৪ ॥ 

বদিও কখনও তাহারা গান শিক্ষা করে নাই, তথাপি তাহার। তদ্বিষয়ে 
সকলের অগ্রগণ্যরূপে উচ্চৈঃম্বরে গাঁন করিয়াছিল ॥ চক্র স্বতঃই উদীয়মান্ হইয়া 

ক্রমে ক্রমে কান্তি প্রভৃতি গুণসমুহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৫ ॥ 

ঘখন গৌরচন্দ্র বন্ধুগণের সঙ্গে মধুরম্বরে নিজ নাম গান করিতে আরম্ত 
করিলেন, তখন নগর হইতে জনসমুহের বোধ হইল ঘেন সহতআ্ীধি কোকিল শব্দ 
করিতেছে ॥ ৯৬ ॥ 



২৫৬ ্মীল্ী2গীরাঙ্-চম্পুঃ 

ভঢভাঙক্ষরাণাহ বিভত্তিং পরিস্ক্ুটীং 
বিবুধ্য উকশ্চিচ্গ্িশুভিিঃ প্রগীয়ততি। 

ইতি প্রগায়।কুলিভ। দিদুক্ষয়া। 
সঙাম্যুক্তন্র সহস্পরতসা জন 0৯৭1) 

বিতলোকা ০ বালক-তারকাচটয়? 

ল্ুতবষ্তি ত€ পুর্ণনিধুং শচীস্মৃতস্। 
পরিস্বলব্রবিধুপল গিরীন্ 

বিকাশ্শিরাঢমীষধচয়াশুনুচভ্রিঢর 0 ৯৮ 1) 

0 লখভ্ভাবহ (৭১) সদবাপ্রতল€ত্তা। 

ভব্বদ্রিচিত্র নভুতভ্ কদাচন। 

যতঃ শচীস্ুনু-মুতখন্দ্ু-নির্গভাং 
সত্নাহরাং গানতস্তধাহ ভশহ পপ 8 ৯৯ ৪ 

উল্ভ্তচৎ হুতররণীস পরহ মঢনাতঢর- 

ন্বনা প্রগীতং বন্তভ্ডষ্তক কিং পুন । 
মিউনটররর্ড-গ€ণজ্ঞ কিম্তরা€ 

শ্লীগীরচচন্দ্রণ যুটতজ্ত কিল্তমীস্ 1) ১০০ 0) 

ও (৭১) দেবভানং অথচ চিএতাং ॥ ৯৯ | 00000. 

অতঃপর অক্ষরসকল স্ম্পঞ্ট বুঝিতে পারিয়। সকলের নিশ্চয় জন হইল থে 

কতকগুলি বালক গান করিতেছে । তখন দর্শনের আকাঙ্জণয় আকুল হইয়! সহজ 

সহস্র ব্যক্তি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৯৭ ॥ 

বালকগণরূপ নক্ষত্রমালার দ্বারা পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রন্বপ শচীনন্দনকে দর্শন 
করিয়া তাহাদের নয়নরূপ চন্দ্রকান্তমণিসকল বিগলিত ঞবং রোমাবলীরূপ ওষধি- 

সমুহ বিকাশপ্রাপ্ত হওয়ায় তাহারা তখন পর্বতগমূহকে অনুকরণ করিয়াছিল ॥ ৯৮ ॥ 

তাহারা যে তখন নিমিমেষলোচনে দর্শন করায় দেবভাব অথব! স্থিরভ।বে 

দর্শন করায় চিত্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহ। কখনও বিচিত্র নহে। কেন 



দশস আন্কাদঃ ২৫শ 

গাঁনন্্য শ্রুত ভচয় মনঃ শ্রতভিষুগেনীকুউটমীক্ষারুচেত 
0নভ্রাভ্যাং নটনস্য তসীরভসমাস্বাদার্থকং নীসয়া । 

0গীঁঢরঢন্দারনুগাভুমুক্খকভগঞক্জ। গীতং তথা জিহুবর। 
স্প্র্ং তস্য তন্গুং ক্রঙ্গাপি ন তা ০ভষাং স্থির স্ব যষী-০২) 

|| ১০১1) 

ভততাসহানন্দসঢ্দেন সত, জদা দদানাও করভালিকাং ভে | 
প্রবিশ্ঠ মধ্য শিশু-সঞ্চয়ানাং, জগ্ুস্তথা সংনন্ৃকুশ্৮ তদ্ধ্ 0 ১০২1) 

1৭5) দা ৫ তষাং মন; স্থিধন্ধং ন মধৌ, তর হেুগভাণি বি বিশেষণানি_গানভ্রেত্যাদীনি॥ ১৭৯ 
সী শীীপশীসশ শীলা 

না. তাহার তখন শচীনন্দনের মুখচন্দর র নির্গত মনোহর গানমুধা অধিক পরিমানে 

পন করিতেছিলেন ॥ ৯৯ ॥ 

গ্রীহরির নাম উচ্চারিত হইলে তাহ! স্বতঃই চিভকে অত্যন্ত হরণ করে, 

ভাহ। বদি আবার বহুজন কর্তৃক সুন্দরভাবে গীত হয়, তবে উহা যে মনকে অতিশয় 
হরণ করিবে তাহা! আর কি বলিব? অধিকন্তু এ নাম যদি আবার মিষ্টঙ্গর 

সম্পন্ন বালকগণ কর্তৃক গীত হয়, তাহ! হইলে উহ! ঘে আরও অধিক পরিমাণে 
মণকে আকর্ষণ করিবে ইহাতে আর বলিবার কি আছে? পক্ষান্তরে তাহা ঘদি আবার 

হ্বীগৌরচন্দ্রের নঙ্গে মিপিত মধুরকণ বালকগণ কর্তৃক কীর্ভিত হয়, তবে তাহা মে 
সর্বাপেন্গ। অধিক পরিমাণে চিন্তকে হরণ করিবে ইহ! কি আর বলিতে হইবে? 

॥ ১০০ | 

তখন গান শ্রবণের নিমিত্ত তাহাদের কর্ণদয়, নৃত্য-দর্শনের জন্য নয়ন_ 
যুগল, গৌরচন্দ্রের অঙ্গসৌরভ আন্মাদনের নিগিন্ত নাপিক। তাহার গীতের পশ্চাৎ 
গান করিবার জন্য উতৎকণ্ঠিত জিহব| এবং তাহার শরীর স্পর্শ করিবার জন্য ত্বকৃ 
মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল; স্থুতর।ং তাহাদের মন তখন স্থিরতা লাভ করে নাই | 

॥ ১০১ 

অনন্তর তাহার! অত্যন্ত আনন্দমদে মন্ত হইয়া শিশুমগুলীর মধ্যে প্রবেশ 
রতঃ তাছাদের ন্যায় করতালী দিয়া গান ও নৃত্য করিতে লাগ্লি ॥ ১০২ ॥ 



১৫৮- শ্ীল্বী০গীরাঙ্গ-চম্পুঃ 

অঢহ11 লীলণ চিত্রা! ভবন্তি বত 0গীরত্তয লৃহত্রে- 
দেষ। গম্ভীরানপি ভরলয়ামাস মন্ুজান্। 
চক্ষার ন্রীনামস্মধিক-বিমুখানপ্যভিমুখান্ 
কতঢ্টীরাণ০পামাং সন্ষণভমভীাহং জন্দ্যনয়ত ॥ ১০৩ 1 

এভ্াং প্রত্ভাবাঁক্ষায বিচিভ্রলীলাং 
প্রঢ্গাদসগ্রাঃ শ্ররসিদ্বসহঘাহ। 

দ্রুসালিমীবিষ্থ্য তটয়ব (৭৩) মুদি, 
প্রচ্ভারনর্ষন্ কুস্ুমান্যভাক্ষম 0 ১০৪ 1) 

ভরি তদল-তক্রভাঃ শুরুপর্ণানি পুষ্প" 
শযচল পুরটগীঢত 5গীরঢদচ্হ পতভ্ভি | 
অভিনন-ঘনজা €লঃ সাধু মুক্াঁনি ৫রজ্ুঃ 
কনক-শিখরশ্বচ্গে পাথসাহ বা ৭৪১ পুষভ্ভি 1 ১০৫ 7. 

(9১) ৩ন। কবণড5১1 ॥ ১০৪ ॥ 

(98) প-শব্দ ইপথে, জশানাং পনর ইন ॥ ১৭৫ ॥ 

অহো! পুরুষোত্তম আগৌরের লীলা অতি অদ্ভুত। নেহেতু ইহ। গন্তীর 
পুরুষগণকে ও চঞ্চল করিয়াছিল। শ্ীভগবানের নামের প্রতি অত্যন্ত বিমুখ জনকেও 
উহ্াতেখউন্মু করিয়াছিল এবং তাহাদের কঠিন হৃদয়কে ও অত্যন্ত সিদ্ধ করিয়াছিল । 

॥ ১০৩ ॥ 

প্রভূর এই বিচিত্রলীলা অবলোকন করিয়। দেবতা ও সিদ্ধগণ আনন্দে মগ্ন 
হইয়া বৃক্ষলঘুহে অধিষ্ঠান পূর্বক তাহাদের দ্বারা প্রভুর মস্তকে পুনঃ পুনঃ পুষ্পুরাজি 
বর্ন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪ ॥ 

সধূজবর্ণ পত্রযুক্ত বৃক্ষদকল হইতে শু্রবর্ণ পুষ্পদমুহ বিল স্ুবর্ণের ন্যায় 
গীতবর্ণ গৌরদেহে পতিত হইয়া নবীন মেঘমালা কর্তৃক স্বণগিরি স্থমেরুর শৃঙ্গে বষিত 
জলবিম্দুঘকলের ন্যায় সম্যক শোভা পাইতেছিল ॥ ১০৫ ॥ 



নবস আসম্মাদঃ ২৫৯) 

ন্বত্যশ্রদসাচ্ছ,সিত-ঘর্মকঢণঃ কটণশ্চ 

মস্য্যাঃ করম্থিত-তনুর্ডগবানরীজঞ্ ৷ 
মুন্কাফটউ্লগ9রুডরতু-কদহাটকশ্চ 
ন্যুটগুঃ স্ুবর্ণষিটগীব সঢনাহরাঙগঃ 0 ১০৬ ॥ 

তঞ্চাবলোক্য জননী বিনিধায় চাচ্ছে 
শ্বদ্বঙ্গমার্জন-পচ্ষ্টন পুশ্বম্ভি সস্্যাঃ | 
সম্মাজ্জয ঘল্মস্পুতাংশ্চ স্তরমিউমন্ৎ 
সং০ভাজা দিব্যশয়ঢেন সমবীবিশব্খ সা 0১০৭ ॥ 

ইতীত্যাদি শ্লীগৌরলীলাম্বতে মধ্যপৌগণুবিলাসো নাম নবম আন্বাদঃ ॥ 
শপে শপ শীত 

ন্ ত্য পরিশ্রমে উদগত ঘণ্বিদ্দুসকল ও মসীবিষ্দুসমূহের দ্বার ভগবানের 
স্রীঅঙ্গ বিভূষিত হওয়ায় তিনি তখন সুবিন্যন্ত যুক্তীফল ও মরকতমপণিশ্রেণী 

দ্বারা মনোহর অবয়ববিশিষ্ট সুবর্ণতরুর ন্যায় বিরাজ করিতেছিলেন ॥ ১০৬ ॥ 

এইপ্রকারে নৃত্য "ও গানজনিত আনন্দে কিন্তুকাল অতিবাহিত কুরিয়! 

বিশ্বন্তর সখাদিগকে তাহাদের গৃহে পাঠাইয়! দিয়া ত্বয়ং নিজগুছে প্রবেশ করিলেন। 

তখন প্রভুকে দেখিয়া জননী তাহাকে কোলে লইয়া কোমলঅঙ্গ মার্ডন, বস্ত্রের 
গোমছার) দ্বারা তাহ।র অঙ্গের মমীবিন্দ্ু ও ঘন্মাবিম্টুসকল মার্জনা করিয়।ছিলেন এবং 

তাহাকে ন্ুমিষ্ট অন্নভোজন করাইয়! দিব্য শন্যায় শয়ন করাইলেন ॥ ১০৭ ॥ 

ই্ীত্যাদি গ্রীগৌরলীলামুতে মধ্যপৌগগ্ডবিলাস নামক নবম আন্বাদ ॥ 

নাসা 



দশম আম্বাদ। 

অথ কদাচিৎ সখিভিঃ সহ সরস্তাং সংক্রীড়তি শচীসুনৌ শ্রীমুরারিনামা 
বৈগ্করাজঃ শিষ্ৈঃ সহ তয়ৈব সরণ্যা সমাগচ্ছতি স্ম ॥ ১॥ 

ঃ খলু গগ্াখ্যোহপি নগুপ্তাখ্য; (১) প্রশংসিত-ধিষণোহপি ৫) ধিকৃকৃত- 

ধিষণ; (৩) শ্রীরাম নুরক্তমানসোহপি ৫) নশ্রীরামানুরক্তমানস; €৫) রাঘবলীলা- 
শ্রবণাসক্তোহপি নরা'ঘবলীলাশ্রবণাসক্তো (৬) বড়ুব ॥ ২ ॥ 

ঘঞ্চ প্রীণিতভূমিতনয় (৭) মমিতনয়-মহিতং (৮) হিতং রামন্য স্বঘশঃ 

প্রকাশিত-ভুবন-বলয়ং বনবলযন্তূবিমর্দকং বৈশ্রবণস্ত (৯) বৈ শ্রবণস্তান্দি-বিচিত্র- 
চরিতং তা হন্ুমন্তমাচন্দ তাক্ষতাগম্নাবগমা (১১) বহবে বিদ্বাংস? ॥ ৩ ॥ 
কপ পর রা 

(১) ন গুপ্রা। আখ্যা নাম ধন্ত সঃ, (২) দিষণা : বদ্ধিঃ পরত্র (৩) ধিষণে।  বুহস্পতি, (8) 
স্রীরামো দাশরথিঃ পরত্র (৫) অীলক্ষীঃ রা (৬) গ্রকৃতে নবাণামঘং ছুঃখং বলগ্মিতুং 
প্রকাশয়িতৃং শীলং যন্তাতস্ত।ঃ ইলাম। বাঁচঃ শ্রবণে অসক্তঃ অনাসক্তঃ ॥ ২ ॥ 

(৭) ভূমিতনয়া সীতা, (৮) অনেকন্তায়-পুঙজ্িতং, (৯) নৈশ্রবণস্ত রাবণস্ত বনসৈন্যস্তমর্দনকরং। 
(১৯) বৈপ্রাসিদৌ শ্রতিগীি -বিচিন্রচবিরম্ (১১) নক্ষত আগমন গমন্ত শাযন্য আলগমো| জ্ঞানং যেষাম্ ॥ ৩ | 

স্পা পা পিপল সপন জজ এ শপ শীশাশীশী শি পতি পপ শী | পপ আসপীপীশিসিপ্পল পাপা 

একদা শচীনন্দন মখন সখাগণের সঙ্গে সরোবরে খেলা করিতেছিলেন, 
তখন গ্রীমুরারি নামক বৈদ্ারাজ শিম্গণের মহিত সেইপথ দিয়! বাইতেছিলেন ॥১॥ 

ঘিনি গুপ্তাখ্য (গুপ্ত উপাঁধিধারী) হইলেও গুপ্তাখ্য পেক্ষে গুপ্তনামা) ছিলেন 
ন! অর্থাৎ যিনি প্রপিদ্ধনামা ছিলেন; প্রশংসিতধিষণ (প্রশস্তবুদ্ধি) হইলেও ধিকৃকত" 

ধিষণ (পক্ষে নিন্দিতরৃহম্পতি) ছিলেন; অর্থাৎ বুদ্ধিতে ধিনি বুহস্পতিকে নিন্দিত 

করিয়াছিলেন) শ্রীরামানুরক্তমানন (ভ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আসক্তচিত্ত)১ হইলেও 

প্রীরামানুরক্তমানস (পক্ষে প্রী-সম্পত্তি ও রামা_ স্ত্রী, সম্পত্তি ও স্ত্রীতে আসক্তচিত্ত 

ছিলেন না;) রাঘবলীলাশ্রবণাসক্ত (রামচন্দ্র লীলাশ্রবণে আসক্ত) হইলেও নরাঘ- 

বলীলা শ্রবণাসক্ত (অর্থাৎ বিরোধপক্ষে) রাঘবলীলা শ্রবণাসক্ত ছিলেন না, সমাধান পক্ষে 

নরপমুহের ভুঃখসূচকবাক্যশ্রবণে অথবা পাপজনকবাক্যশ্রবণে আসক্ত ছিলেন না ॥২॥ 



দশস আন্ষীদঃ ২৬১ 

স চ শিষ্যান্ প্রতি-- 

কিং ভদ্র কিমভদ্রংবণ, টদ্ৃতস্থ্াবস্তুনঃ কিয় । 
বাচ্চাদিতং ভদন্ৃতং, মনসাধ্যাতচ্মবচ ॥ ইতি গ্রীভাগবতীয়- 

বচনস্ত নরলীলাবেশেন প্রকৃতমর্থং বিম্মৃত্যাপাতপ্রতীতমেবার্থং ব্যাচক্ষাণস্তত্রোপস্থিতো 

বিশ্বম্তরমবলোক্য সচমৎকারমুবাচ--॥ ৪ ॥ 

অহো নুনময়মেব লোকশ্রতপৌন্দর্য্য৷ জগন্াথমিশ্রপুরন্দরতনয়ো বিশ্বস্তরো 
ভবতি-__ 

সাধ্রস্থয ০সীন্দর্যামঢেহো ষদস্সিলিপত্য চতঃ সহসা মমাপি। 
শক্ষোতি ০নার্খাভুমগাধপচ্ছ প্রবিশ্য উশচলন্দ্র-সমঃকরীব ॥ ৫ & 

অখণ্ড শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বহু পণ্ডিতগণ যাহাকে হনুমান বলিতেন__যিনি 
ভূমিন্ততা মীতাদেবীর সুখদাতা, অমি্তনীতিসম্পন্ন, রামচন্দ্রের হিতকারী ছিলেন। 
ণিনি নিজবশের দ্বারা ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, ঘিনি রাবণের বল, 

সৈন্য ও সারথিকে বিমর্দিত করিয়াছিলেন এবং ধাহার বিচিত্র চরিত্র সকলেরই 
কর্ণগোচর আছে ॥ ৩ ॥ 

তিনি শিষ্যগণের প্রতি «অদ্বৈতবস্র ভালই বা! কি, মন্দই বা কি? 
বাক্যের দ্বারা বাহা কথিত হয় এবং মনের দ্বার! বাহা চিন্তিত হয় তাহ|ই 
মধ্য (৮ নরলীলার আবেশে শ্রীমন্ভাগবতের এইবাক্যের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত 

হইয়া আপাত প্রতীত অর্থ টী ব্যাখ্যা করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন এবং বিশ্বস্তরকে দেখিয়। চমতকৃতভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ 

হো. যাহার সৌন্দধ্যের কথা লোকমুখে শুনিয়াছি নিশ্চিত, এই সেই 
প্রীজগন্নাথমিশ্রপুরন্দরের পুত্র বিশ্বস্তর হইবে। অহো! ইহার সৌন্দর্য্য অতি 
উত্তম; কেন না. আমারও চিত্তরূপ শৈলেন্দ্র সহসা! ইহাতে পতিত হইয়! 
অগাধপস্কে প্রবিষ্ট হস্তীর ন্যায় উহ! হইতে উঠিতে পারিতেছে না ॥ ৫ ॥ 



২৬২ শ্তীপ্ত্ীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 

ইতি ক্রবন্ ক্ষণকতিপয়ং তমালোক্য পুনস্তং শ্লোকং ব্যাচক্ষাণ প্রতন্থে। 
বিশ্বস্তরস্ত তদ্যাখ্যাং শ্রুত্বা সপ্রহাসমুবাচ-ভো ভো গুগুরসাপ্তে। রসানাং সাঁরো 

ভাগবতন্ত ভবতৈৰ (১২) বতৈবমতিসাধুতমে। ধূুতমোহে। (১৩) হর্থো ন সর্বত্র 
প্রকাশনীয়ঃ ॥ ৬ ॥ 

এতঘ্ভগবতো বচনম।ক্য রুষ্টমতিরবৈগ্যকুলপতিঃ পরাবর্তিতকন্ধরস্তং বিলো- 
কয়ন্ সহুঙ্কারং 'অছেো! দ্বিজবালকন্যাস্তরুচিরত! যথা লোকোত্তরা, চপলতা চ 

তখৈবেতি বদন্ পুনর্ভগবতা৷ সন্মিতমুচে ॥ ৭ ॥ 

€বিদ্ধদ্ধর! যাহি সাম্প্রতং শ্লোকম্থর্থং ভোজন-সময়ে জ্ঞান্তসীতি। গুপুস্থ 

তচ্ছ-ত্বাপি কিং বক্তি চপলোহয়মিত্যনাদরং কৃর্ধবন্ স্বগৃহং জগাম ॥ ৮ ॥ 

(১২) গুপ্ত প্রধান! 'তাগবতস্ত ধস(নাং সাবো। বতৈব আপু! বত খেদে; অতিপাধুমঃ অভিনুন্নরতমঃ, 

(১৩) ধূতোমোছে। যেন ॥ ৬ ॥ 
শি শি পপ পিপি পপ পপি 

এইকথা বলিয়া কয়েকক্ষণ যাব তাহাকে দেখিয়া পুনরায় সেই শ্লোক ব্যাখ্যা 
করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বস্তর তাহার সেই ব্যাখ্য৷ শুনিয়। 

উপহাস মিশ্রিত হান্তের সহিত বলিলেন__«ওহে ওহে গুপ্তবর! আপনিই ভাগবত্ত- 
রসের সার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইপ্রকার অতি উত্তম মোহনাশক অর্থ আপনি সর্বত্র 

প্রকাশ করিবেন না ॥ ৬ ॥ 

তগবানের এইকথা শুনিয়া বৈদ্ককুলপতি মুরারি ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি গরীব! 
ফিরাইয়। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হুস্কারপূর্ব্বক কহিলেন «“অহে!! এই 
্রাক্মণবালকের সৌন্দর্ধ্য যেমন অলৌকিক, ইহার চপলতাও সেইরূপ অলৌকিক,» 
এইকথা। শুনিয়! পুনরায় ভগবান্ ম্ছুহাস্তে তাহাকে বলিলেন ॥ ৭ ॥ 

“পণ্ডিত গ্রবর! এক্ষণে যাও। ভোজনসময়ে শ্লোকের অর্থ অবগত হইবে |» 

কিন্তু গুপ্ত «“এইচপল কি বলিতেছে, সেই বিষয়ে আদর না করিয়া নিজগুছে গমন 
করিলেন ॥ ৮ ॥ 



দস আত্বাদঃ ১৬৩ 

অথ দিনস্ত পঞ্চম-যামাদ্ধে তম্মিন্ গুপ্তবরে ভোক্ত,মারনে ছায়ামান্র সহচরো 
(১৪) বিয়দম্বরো বিশ্বন্তরো নিবিষ্টতদঙ্গনান্তরো৷ ধিক্কৃত-জলধরেণ গভীর-স্বরেণ__ 
“ভোভো গুপ্তবধ্য! করোধি কিং কার্যযমিতি জগাদ ॥ ৯ ॥ 

গুপ্রস্ভ ভন্য নিনদং নিশমষ্য ০সাহয়ং 
বালাহতিচঞ্চলমভিঃ কথমাজগাস । 

জাঢন ন কিংনু বিদখীভি ব০তভভি চিন্ভাৎ 

0১৫) ষাব্ড কচঢরাভ্যাপষচঢ্ষী স পুঢরাহস্থ্য তাবঞ্ 0 ১০ ॥ 

ততশ্চ পুর্ব্ববাক্যস্মরণজনিতশঙ্কাকুলতয়! কু-লতয়া তরাবিবা (১৬) বেষ্টিতে 
চেষ্টাশুন্যে গুপ্তবর্ষ্যে তশ্য ভোজনপাত্রে জনপাত্রেশ্বরেণ (১৭) সহসা সহুমাননেন 
(১৮) মুত্রয়াঞ্চতে ॥ ১১ ॥ 

(১৪) এক।কীনার্থঃ | ৭ নী ১১১১১১১১১১১, 0000 

(১৫) যাদ গিরঃ খে মারুতাং চরন্বীতি কুমাব সম্ভববৎ ॥ ১০ ॥ 
(১৩) কুৎসিহলতগা তিধাবিব, (১৭) জনপারা জনানাং রক্ষিতা) ইতি এবং জ্ঞ।ন মার্দং নিবাধা 

শক্তিমাগ-গচারণেন জনান্ রক্ষিত্ুমেব্ম-করোদিতি ভাঁবঃ, (১৮) সহসা অতকিতং, 
সভাশল্সএুখেন ॥ ১১ ॥ 

অনন্তর দিনের পঞ্চমঘা ম।দে অর্থাৎ সাদ্ধদ্বিপ্রহরকালে সেই গুপ্তবর ভোজন 

করিতে আরম্ভ করিলে দিগন্থর বিশ্বম্তর একাকী তাহার অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া মেঘ 

নিন্দি গম্ভীরম্বরে বলিলেন হে হে গুগুবর! কি কাজ করিতেছ ? ॥ ৯ ॥ 

কিন্তু গুপ্ত তাহার কণশ্বর শুনিয়! যখন চিন্তা করিতে লাগিলেন “অতি 

চঞ্চলমতি সেই বালকটা এই,» কেন এখানে আমিলঃ হায় জানি না এ কি করিবে।» 
তৎক্ষণাৎ বিশ্বস্তর তাহার সম্মুখে আসিয়। উপস্থিত হইলেন ॥ ১০ ॥ 

অতঃপর পূর্ববকথ! স্মরণজনিত শঙ্কায় আকুল হইয়া! গুপ্তবর যখন কুৎমিত 

লতার দ্বার! বেষ্টিত বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলেন, তখন জনপালক ঈশ্বর বিশ্বস্তর 

সহাম্তবদনে সহস! তাহার ভোজনপাত্রে মুত্র ত্যাগ করিলেন ॥ ১১ ॥ 



২৬৪ শ্রীল্লীঢগীরাঙ্গ-চম্পুঃ 

যচ্যপি চিদ্ঘনমুত্ত্, ভগবতি নাচন্তাব কোহপি ০হয়াহশঃ । 
তদপি চ লীলাসিটদ্ধা, ষাগাং তং ভাসচয়ল্সায়া 0১২ ॥ 
ততশ্চ রোষারুণিত-লোচনদ্বয়ো গগুমহাশয়ো জগ|দ-_- 

জগলা০থা বিতর ভবভি বিনক্রী সৌম্যচরিতঃ 

শচী তভ্ভার্য্যাপি প্রক্কতি-সরলণ শুদ্ধহদয়! 1 
ত্রমুভুভস্তাভ্যামপি ভজসি হু দৃক্চপলতাং 
কুলাঙ্গার ! স্বীষ্বং কুলমহহ কর্তাসি মলিনম্ ॥ ১৩ ॥ 

তদেতত্তদ্চনং শ্রতত্বা ভগবান্ সন্মিতমুবাচ__গুগুবধ্য! কিং ভদ্রমিত্যাঁদি 

বচনস্তা বাচোদিতত্বেন মনসাধ্যাতত্ত্েন চাবস্তত্বাদদ্বৈতে ভদ্রেমভদ্রং বা নাস্তীত্যর্থে। 
ভবতোহভিমত, স্ততত কিমিতি চপলায় মহাং কুপ্যসি, কিন্বান্নমিদং নাশ্নীমি ॥ ১৪ ॥ 

তন্নিশম্য-__অছে!! কিমিদমাশ্চর্য্যং, মন্মুখাৎ সকৃদেব শ্রুত্বা বচনমিদং বালে- 
নাঁনেন কথমভ্যস্তং? তন্তার্থ্চ কথং শিক্ষিত? ইতি চিন্তয়তি গুপ্তবরে তত্র কৃপাং 

চিকীধুণ। ভগবত তদ্ভীষ্টং গ্রীরামরূপং সপরিকরং প্রকীশয়ামাসে ॥ ১৫ ॥ 
শপ শষ্পাশীশী? শশী কপীসশী পিক 

যদিও চিদ্ঘনমুর্তি ভগবানের কোনও হেয় অংশ নাই; তথাপি যোগায় 
লীলাসিদ্ধির যোগ্যরূপে তাহা প্রকাশ করিয়! থাকেন ॥ ১২ ॥ 

অনন্তর ক্রোধে নয়নদ্বয় আরক্ত করিয়া গুপ্তমহাশয় বলিতে লাগিলেন__ 

বিপ্রজগন্নাথ বিনয়ী ও শান্তচরিত্র এবং তাহার ভার্ষ্যা শচীও স্বভাবত? সরল1 ও শুদ্ধ- 

হৃদয়া। হায়! তুমি তাহাদের উভয় হইতে জন্মলাভ করিয়া এইপ্রকার চঞ্চল 
হইয়াছ এবং হে কুলাঙ্গার! তুমি নিজকুল মলিন করিতেছ ॥ ১৩ ॥ 

তাহার এইকথা! শুনিয়৷ ভগবান্ মৃদুহাস্তে বলিলেন হে গুগুবর! কিং ভদ্র 
এই বচনটার «বাক্যের দ্বারা কথিত ও মনের দ্বারা চিন্তিত বলিয়া সমস্তই অবস্ত 
হওয়ায় অদ্বৈত বিষয়ে ভাল অথব! মন্দ কিছুই নাই”_এই অর্থই তোমার অভিমত, 
অতএব কেন আমি চপল বলিয়া আমার প্রতি কুপিত হইতেছ এবং অন্নই বা কেন 
ভোজন করিতেছ না? ॥ ১৪ ॥ 



দস আম্মাদঃ ২৬৫ 

ভতস্চ__মঢনাত-সরষুনদী-সবিধচ্দশ-বিভ্রীজিনীং 
বিচিত্র-মণিমগ্ডলী রচিত-০বম্ারথ্যাদিকাস্। 
অ০নক-স্রপাদপ-প্রকর০শীভিভাহ চিগ্রায়ীহ 
দদর্শ বিলসজ্জনীং কবিরসাবচষাধ্যাপুরীম্ ॥ ১৬ ॥ 

তত্রচ - ছুচগ্রান্যত মণিপ্রকাগু-ব্লচিতেত দিব্য সভামন্দিতের 
নানাবর্ণক-রতবরাজি-খচিত্তে সিংহাসন আুন্দতের | 
শ্ীমল্লক্ষণ-০ককরীস্থত-মকুকপুত্রাদিভিঃ এসবিত€ 
সীতালক্কত-বামপার্শকমচ্সী শ্রীরীমমাতলাকত ॥ ১৭ ॥ 

নবীনশতপন্লিকা (১৯) ক্ুচিমপুর্নগীতাক্গর€ 
বিচিত্র-মণিকভষণং শর-শরাসঢনাছ্যকরম্ ॥ 
স্সারা্র।দ-সতনাহরং স্মসিভবিরাজিচজ্দ্রাননং 
বিচেলোক্য রছ্যুনন্দনং পরিস্ুচেমীহ টবচছ্যাততমঙ্ 0১৮ 

(১৯) শতাপব্বিক1 দুর্ববা ॥ ১৮ ॥ 
পা ৬. 

তাহা শুনিয়া-__«“অহো একি আশ্চর্য্য | আমার মুখ হইতে এইবাক্যটা 

একবারমাত্র শুনিয়াই এই বালক কি প্রকারে ইহা অভ্যান করিল এবং ইহার অর্থই 
বা কিরূপে শিক্ষা করিল» গুপ্তবর যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন তখন ভগবান 
তাহার প্রতি কৃপা করিবার ইচ্ছায় তাহার নিকট তাহার অভীষ্ট পরিকরগণের সহিত 
শ্রীরাম রূপ প্রকাশ করিলেন ॥ ১৫ ॥ 

অনন্তর কবি শ্রীমুরারিগুপ্ত সুন্দর সরযূ নদীতীরদেশে বিরাক্তিতা, বিচিত্র 
মনিরাজি নিম্মিত গৃহ ও মার্গাদি সমন্বিত অসংখ্য কল্পতরুদমুহে সুশোভিতা, বহুজন 
পূর্ণা, চিগ্নুয়ী অযোধ্যাপুরী দর্শন করিলেন ॥ ১৬ ॥ 

তথায় ছুগ্ধের ন্যায় শুভ্র উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্টমণিশ্রেণীরচিত দিব্য সভামণ্ডপে 
নানাবর্ণরত্বরাজি খচিত সুন্দর সিংহাসনে উপবিষ্ট, শ্রীমান লক্ষণ, ভরত, শক্রত্ম পবন 
নন্দন প্রভৃতি কর্তৃক সেবিত বামপার্থে শ্রীপীতাদেবী শোভিত শ্রীরামচন্দ্রকে অবলো- 
কন করিলেন ॥ ১৭ ॥ 



২৬৬ ্বীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 

চ্চণা্ পরং ০বাধমবাপ্য স প্রভুং 

নি০জউদেবং সমবেক্ষ্য তং পুনঃ । 

স্রবদ্দ্গম্ভঃলপিভাননহ ক্ষিঢেতী 
নিপাত্য কায প্রণনাস দগুব ॥ ১৯ 

সংনময টাািকিিডবারায়ারি- 
স্তাবপ্রভুঙ্ক পরিকটরঃ সহিতহ সধাম | 

শাক বিচিত্রশ্ভিতঃ 
প্রাছুরিধার নিললাস নিজস্বর্রপস. (১০) ॥ ২০ ॥ 

তঞ্চপ্রেক্ষ্য পরম-প্রমোদ-পুলকিততন্ুঃ পুনঃপুন্ঃপ্রণম্যপ্রণয়পরিজ্রবদশ্রঃ- 

ুক্ষর- পুযতোপসিক্তলপনঃ সগদ্গদগুবাচ বৈগ্ভাবর? ॥ ২১ ॥ 

(২০) সপাম অধোধ্যাসহিতং, নিজেতি গৌব-স্বর্ূপমিভার্থি ॥ ২০ ॥ 

নবীন দুর্ববাদল কান্তি, অপুর্বব পীতাম্বরধারী নানাবিধ আলঙ্ক|রমণ্ডিত, করে 

ধনুর্ববাণ বিরাজিত, কন্দর্পকোটি অপেক্ষাও মনোহর চনক্দ্রবদনে ম্বদুহাস্ত শোভিত 
প্রীরঘুনন্দনকে দর্শন করিয়া বৈদ্ধাবর মোহপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ 

ক্ষণকাল পরে তিনি চৈতন্যলাভ করিয়া প্রভৃকে পুনরায় শিজের ইফ্টদেব 

শ্রীরা মচক্দ্রূপে দর্শন করিয়! বিগলিত নয়নজলধারায় বদন সিক্ত করতঃ ভূমিতে 
শরীর নিপাতিত করিয়! দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ১৯ ॥ 

মুরারি প্রণাম করিয়।৷ যখন গাত্রোথান করিলেন-_-ততক্ষণাৎ বিচিত্র শক্তি- 

শ[লী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ধাম ও পরিকরের সহিত শ্রীরামরূপ অন্তহিত করিয়া 

নিজের গৌর স্বরূপ প্রকাশ পুর্বক বিলাস করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ 

তাহাকে দেখিয়া বৈদ্যাবর পরানন্দে পুলকিতগান্রে পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
করিয়া প্রেমভরে বিগলিত নয়নজলধারায় বদনমগ্ল প্লাবিত করিতে করিতে 

গদগদবাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ 



দশম আসম্মাদঃ ২৬৭ 

জীক়াঃ শচীজইর-ছুগ্রপচয্লানিধীতন্দ1! 
মি০শ্রন্র-বংশ-সরসী-কনকান্বজীভ!। 
0গীঁচডাদয়াদ্রি-শিখঢরাদিত-সপ্তস০গত 
ভুভ্যং ন০্মা মম ন০্মাহস্ভত নতম নচমাহস্ত 0২২ । 

লীলাং তবাঁতিশয়ছুর্গ-বিচিজক্ধপাঃ 

সঞ্ুত্ঞকল্প-মতচয়াশুপি। বিশীশ্বরাছ্যাও 
ঢদবাস্তথী। মুনিগণা নহি পারয়ন্তি 
ত্াভুং তদত্র নত মুড়ধিচয়। বয়ং ক ৪১৩ 

সল্ল্রেশ্বরোহপি চকে (১) নরবাল-তুডলা। 

নীলাশ্বাকান্ডিরপি শুদ্ধত্ুবর্ণবর্ণহ | 

0োপাজ্সতজাোহুপাযবনিত্দে বস্তি 1 ষয়। তং 

বঢন্দ মুুমুুরিসাং তন ০দব! লীলাম্ ॥ ২৪ ॥ 

(১) হে দেন! স্বয়ং "ভগনানপি ত্বং ঘর] লীলগ়া। কর্তৃভৃতয় চকুষে কৃত ইার্থঃ ॥ ২৪ ॥ 

হে শচীগর্ভ ক্ষীরমাগর চক্রমা! হে মিশ্রেক্রবংশরূপ সরোবরের স্বর্কমল! হে 

গৌঁড়রূপ উদয়াচল শিখরে উদিত ভাক্কর! আপনার জয় হউক। আপনাকে আমার 

নমক্কার, নমক্কার, নমক্কার ॥ ২২ ॥ 

সর্ধ্বন্তেতুল্য মনন্বী ব্রঙ্গা মহেশ্বর আদি দেবতারন্দ ও মুনিগণ৪ আপনার 
অতিশয় ভুক্দেয় ও আশ্চর্য্যলীল! জানিতে সমর্থ নহেন, স্থৃতরাং সে বিষয়ে মুঢবুদ্ধি 

আমি কোথায় নেগণ্য) ॥ ২৩ ॥ 

হে দেব (লীলাময়)! আপনার থে লীলা, সর্তেশ্বর হইলেও আপনাকে নর- 

বালকত্ুল্য, নীলমণি কান্তি হইলেও, সুদ্ধ ন্ব্ণবর্ণ এবং গোঁপনন্দন হইলেও ব্রঙ্ষণ- 

নন্দন করিয়াছে, আমি পুনঃ পুনঃ এই লীলাকে বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥ 



২৬৯৮ ্বীশ্বীতগী রা্গ-চল্পুঃ 

ছল্ঃ কঢেলী যদভ্ভবজ্িসুঢগাহথ স ত্ব- 
চিভ্যাহ যলরহরিৎ প্রতি ৫দভ্যবর্সযঃ ২২)। 
এভাবদন্থ্য বুন্ুত্ধ ন তি কশ্চনার্থং 
নিচ্জ্ঞ।হুপি সংপ্রতি ভু স ২৩) স্ফ্রটভামবাপ ॥ ৯৫ 0 

গীঢভাহপি ততিহস্ত ভনয়স্ত্য বক্ভুব বর্ণ 
ইত্তাদিশদ্ ব্রজপাতিং প্রতি মচ্চ গর্গঃ ৪) । 
অস্তাঁজ্াদাহস্ভিপদং কু লঢভপি খিলা- 

হল ঢকহবতার্স্য শিবুণধান্ ৯৫) সমসাক্তরয়জ্ত স্ ॥৯১৬॥। 

এনং নিপ্ুভিততয্ীনতবীক্চিচ্ছু- 

নং ভবান্ মুনিগলস্থ্য পুরীপবভ)৪ । 

লীলীং নিজাং স্ফ্ুটতফ্চ। গদিভুং নিঢ্ষধং 
চচ্ভ্ে স তাদুশশতয়া ভভ এন নাখযন্ 6৯৬) ২১৭ ॥ 

(২২) প্রহলাদঃ, (১৯৩) সংগতি বধপতারাদসরে তু এবকাবাথে স অর্থঃ ॥ ২৫ ॥ 

(২৪) তে তবান্ত ওনাস্তু পীতোহপি বণে। বডবেহাম, "শুরা বক্তস্তথ।পীত? ইতি শ্দশমে গর্ণো। 

যচ্চাপিশঠুক্তব।নিতাথঃ, (২৫) পর্রিতান্ ॥ ২৬ ॥ 

(২৬) মূ মুনিগণঃ তাদুশঠ। স্কুটত টা আকথণৎ পিাক্ষবাদ। খযয়ঃ পরোক্ষঞ্ক মম প্রিরমিতি? 

শীভগন্রক্তেঃ, এন পরম-ন্হস্তান্থমন্ত দশিতম্ | রহস্তং হি বস্তুলেকে সাধ। «ণলে। কচক্ষুঝগোচ বতয়। 
ম্যান বক্ষিতুং গোচতে পিল্েত্য হাত ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ 

«বেহেত আপনি কলিবুগে গুপ্ত হইয়াছিলেন এই নিমিত্ত আপনি ভ্রিযুগ 
নামে খ্যাত”? -দৈত্যবর প্রহলাদ নৃনংহদেবের নিকট নে কথা বলিয় ছিলেন__ এ 

পর্যন্ত কোন বিজ্ঞব্যক্তিও ইনার অর্থ অবগত ছিলেন না। সম্প্রতি আপনার 

অবতার হওয়ায় সেই অর্থ ই পরিস্ফ,ট হইয়াছে ॥ ২৫ | 

«তোমার এই পুত্রের গীতবর্ণও ছিল”-__গর্গঝষি ব্রজরাজ মন্দের নিকট ঘে 

এইকথ। বলিয়াছিলেন-_ইহার উদাহরণস্থল কোথায় তাহ। ন। জানিয়া পণ্ডিতগণ 

অত্যন্ত খেনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আপনি সম্প্রতি সংসারে অবতীর্ণ হইয়। তাহাদিগকে 

সাস্তবন। দিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ 



দশম আত্মাদঃ ২ ৬৯ 

ছন্সং ভবস্তচববাদ্ধএসলং ন কত্ত 
মুণ্ডাহয়মাচরমহং ক্পতেপাহুপরাধম্ 

ল্কারুণাযজীবননিত্ধ। ভবত। মন সচহ্া।- 

হনশ্হ নখ কত্িনটভন বিকাশিভাী ভি ॥ ২৮ ॥ 

তল্সান্ ক্রুপাগয় ! বিধায় কপামপুক্লাং 
পাদান্বুজং শিরনসি তসগুভ সক্ষলিতেধভি | 

নাক্াত্্যচ আ্বনদনাম্্জ-নিগগতস্ত্য 

ল্মীমন্ সমাদিশ ষথার্গমনন্রমর্গস্ ২৯ ৪ 

এবমভিনুতোহন্তোধিতে। ভগবানবনতত্য তম্য শিরসি চরণ-তামরস-মমর- 

সগব।য়-ছুলভিং (২৭) নিধায় তগুখাপ্য জগাদ ॥ ৩০ ॥ 

২৭) অমবসমুহ্ল ভমপি ॥ ৩০ ॥ 

এইপ্রকারে গুপ্তরূপে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছায় আপনি সত্যসত্যই পুরাণ-বক্তা 

মুনিগণকে নিজলীলা স্পঙ্টভাবে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তাহারা 

উহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন নাই ॥ ২৭ ॥ 

আমি অতি কৃপণ ও মুঢ়বুদ্ধি, সুতরাং আপনার ছন্নন্বরূপ চিনিতে অদমর্থ 

হইয়। যে অপরাধ করিয়াছি , হে করুণাপসিন্ধে।! আপনি তাহ। অবশ্থা সম করিবেন। 

নচেৎ আপনার কিনতাই প্রকাশিত হইবে ॥ ২৮ ॥ 

অতএব হে কপাময়! আপনি অপার করুণা করিয়। আমার মস্তকে একবার 

আপনার চরণকমল অর্পণ করুণ এবং হে শ্রীমন! আপনার মুখপদ্মনির্গত বাক্যের 
বথার্থ সরল অর্থ আমাকে উপদেশ করুন ॥ ২৯ ॥ 

এইপ্রকারে মুরারি কর্তৃক স্তৃত হুইয়। ভগবান বিশ্বস্তর সন্তুষ্ট হইলেন এবং 

তাহার অবনত মন্তকোপরি অমরগণেরও ছুল্ভি নিজ চরণকমল অর্পণ করতঃ তাহাকে 

উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ 



২৭০ শ্গীন্রীঢগীরাত্দ-চম্পুঃ 

মহাভাগবত! ভাগবত-পুরাণস্ত নাদ্য়-বাদে তাৎপধ্যং, তৎপ্রতিকূলম্থয 
পরিণামবাদন্তৈব হ্যা দি-প্রকরণেযুররীকরণাৎ ;) ঘদ্দি তু তম্মতং মতমস্তা ভবিষ্যত! 
তদন্ুকুলে। বিবর্তবাদ (২৮) এবাবক্ষ্যত ॥ ৩১ ॥ 

নভ। বিশ্বমিথ্যত্বং কচিৎ চিছুচ্যতে, তল্ত মিথ্যাত্বে ন তাৎপধ্যং কিন্তু 

তত্রানাসক্তিপ্রতিপাদনে | ঘথখ। আীনন্দনন্দনেন কর্মাবাদাদিকা ঘ। ষণ্মুতী স্বশিতরং- 

প্রত্যুক্তা, তশ্যা! বেদক্ষোভ এব তাৎপধ্যং নস্ু তন্তন্মতোপাদেয়ত্বে তথ। ॥ ৩২ ॥ 

ততশ্চাস্ বচনশ্যাপি বৈরাগা এব তাৎপর্গ্যং ন বিশ্বমিথ্যাত্বে; অন্যথ। 

স্বজীবনমেব গীড্েত। জীবনং হ্ান্তয ভক্তিরেব তথাচ ব্রলবাক্যং_“ঘথ। হরৌ 

ভগবতি নৃণ।ং ভক্তিভবিষ্যতি । সর্ধাত্মন্যখিলাধার ইতি সংকল্গ্য বয় ।৮ ইতি, 

ব্যাখ্যাতঞ্চ টীকাকৃদৃভিঃ-হরিলীল।-প্রধান্যেন শ্রীভাগবতং বর্ণয় নতু ভক্তিরস- 

বিঘাতেন কেবলং তত্বমিতি ॥ ৩০ ॥ 

মি জি বো বিবতত ॥ ৩১ ॥ 

হে মহাভাগবত! শ্রীমদ্চাগবত পুরাণের তাৎপর্ধ্য অদ্ধয়বাদে নহে; কেন ন 
সুষ্ট্যাদি প্রকরণ সমূহে উহার বিরোধী পরিণামবাদকেই ৬ করা হইয়াছে, কিন্ত 
যদি এ অদ্বৈতবাদের মতটা এই ভাগবতের অভিমত হইত তাহা হইলে ভাগবত উহার 

অনুকূল বিবর্তবাদটাই বলাতিন ॥ ৩১ ॥ 

পন্ষান্তরে কোথাও কোথাও জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, সেই উক্তির 
তাপধ্য জগৎ মিথ্যা বলিয়। নহে; কিন্তু জগতের প্রতি লোকের অনাসক্তি 

প্রতিপাদনের নিমিত্ত । নেমন শীনন্দনন্দন নিজের পিতার নিকট যে কন্বাদ 

প্রভৃতি ছয়টা মত বলিয়াছিলেন তাহাদের তাৎপর্য কেবলমাত্র দেবরাজ ইন্দ্রের 
চিত্বক্ষোভের নিমিত্ত কিন্ত সেই মতসকলের উপাদেয় বিষয়ে সেরূপ তাৎপধ্য নহে। 

॥ ৩২ ॥ 



দম্ণস আক্কাদঃ ২৭৯ 

এবং সর্বোহপ্যস্তার্থস্তব মনস্ীত? পরং প্রকাশমাপ্নতি, ইমাস্ত বার্তামিদানীং 

কঞ্চিতপ্রতি ন প্রকাশয়েত্যুক্ত্তা ভগবান্ ব্বগৃহায় প্রতস্থে ॥ ৩৪ ॥ 

গুপ্তস্ত ভগবহকৃপয়াহপপাত-দ্বাপরে! (২৯) হপরোক্ষাভূত-সমস্তসাত্বত সিদ্ধান্তে! 

বিমমর্শ। ভগবতি মুত্রাদিকং কদাপি ন বর্ততে, “জগজ্জন-মলধ্বংদি-শ্রবণস্মৃতি- 

কীর্তনাঃ। মলমুত্রাদি-রহিতাঃ পুণ্যন্লোকা ইতীরিত। ॥৮ ইতি বচনেশ পুণ্যক্লোক- 

শিখামনে ন্ কৈদৃত্যস্তাপাদিতত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥ 
(২৯) অপগ্ 0085 ॥ ৩৫ ॥ 

অতএব এই বাক্যের বৈরাগ্য বিষয়েই তাহপধ্্য কিন্তু সংসারের মিথ্যাত্ব 

বিনয়ে নহে । অন্যথা প্রীমদ্ভ।গবতের নিজজীবনই গীড়াপ্রাণ্ড হয়। যেহেতু এই 

শ্রীমদ্ভাগবতের জীবন একপাত্র ভক্তি । তদ্িবয়ে ব্রঙ্গার বাক্য থা-“সকলের 

পরমান্া ও নিখিলের আশ্রয় ভগবান শ্রীহরিতে মানবগণের বে প্রকারে ভক্তি হইবে 

তুমি সম্যক ধ্যান্ করিয়। তাহ বর্ণনা কর।” টাকাকার শ্রীধনম্বা যা ব্যাখ্য। 

করিয়াছেন__ঞঞজ্রীহরিলীলা প্রধ।ন করিয়। শ্রীভাগবত বর্ণনা কর» কিন্তু তাহ! ভক্তি- 

রসের হানি করিয়। নহে; ইহাই কেবলগাত্র তাহপর্ধ্য ॥ ৩৩ ॥ 

এইপ্রকার গ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত আর্থই ইহার পর তোমার মনে প্রকাশ 

টি | কিন্তু তুমি এই সংবাদ এক্ষণে কাহারও নিকট প্রকাশ কনিও না?” 

বান বিশ্বন্তর এই কথা বলি! নিজগুহে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৪ ॥ 

প্রীভগবানের কৃপার মুরারিগুণ্ডের সমস্ত সংশয় দুর হইয়াছিল । সমস্ত ভক্তি 

পিদ্ধান্ত উহার গোচর হওয়ায় তিনি বিচার করিতে লাগিলেন, শ্রীভগবানে 

কখনও মুত্রাদি থাকে না। দ্্ষাহাদের নামাদি শ্রবণ স্মরণ ও কীর্তন করিলে 

ক্রগদ্বাদীজনের মল ধ্বংস হয়, তাহার! স্বয়ং মল মুত্রাদি রহিত এবং তাহার! পুণ্যশ্লোক 

বলিয়া কথিত হন 1৮__ এই বচনের ছরা পুণ্যশ্লোকগণের শিরোমণি সেই ভগবানের 

ঘে উহ থাকিতেই পারে না ইহা কি আর বলিতে হইবে। কৈছুত্যের প্রাণ্ডিহেতুও 

এই অর্থই উপস্থিত হয় ॥ ৩৫ ॥ 

সাতার, ৮১ সপ ২৩ 



২৭২ ্মীল্পীগো বাঙি-চল্্পুঃ 

ততো বদেতন্মাংপ্রতি দশিতং, তল্ত, মায়ায়ৈব | এতঙচ্চান্নং ভগবতে নিবেদিতং 
ততোহত্র নথার্থমুত্রম্পর্শেইপি নাশুদ্ধি? স্তাৎ | “টনবেগ্ধং জগদীশম্ অন্নপানাদিকঞ্চ 
যৎ। ভক্ষ্য।ভক্ষ্য-বিচারণ্চ শাস্ত তচ্ক্ষেণে দ্বিজা? ॥৮ পত্রঙ্গবন্নিবিকারং হি যথা 

বিধুওস্তাথৈব তদিতি' বুহদিধু্পুরাণ-বচনাৎ, ততে। ন ত্যাজ্যমিদমিত্তি ॥ ৩৬ | 

এবং পরাম্শ্য স গুগ্চলশা? 
শলালতননাপি ল দিগ্দচিভঃ 7 

ভরলমাদণ্খ পারস-গ্রতেলাদি।- 
দ্বার্ভীল্ত ভাং কর্ন না জগাদ ॥ ৩৭ ॥ 

অথ দিনান্তরে নান্তারেণ সখিসমুদায়ং (১০) স মদাহ্যং ভ্রীগৌরচক্্রঃ স্বরাপ- 
গ।ম।প, গামাবিশ্য (৩১) চিজ্রীড়িঘছ ॥ ৬৮ ॥ 

৮-কপলী তত শািলাস্পপা শপ 

1৩৯) সাঁথসমৃতং নান্তাবেণ ন বিনা ততসংনুক্ত ইশাথঃ। সোহদং গৌর, (৩১) গাং জলং পাবি ॥ ৩৮ 

তবে তিনি আমার শিকট নে ইহ! দেখাউলেন তাহা মারা মাত্র। আর এই অন্ন 

ভগবানে নিবেদিত হইয়াছে, স্ততরাং ইহাতে যথার্থ মূত্র স্পর্শ হইলেও ইহা অশুদ্ধ 
হয় না । কেন না হে দ্বিজগণ জগদীশ্বরের নৈবেছ্া নে অন্ন পানাদি, তাহার ভক্ষণ 

বিষয়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই । বেহেত্ উহ ব্রল্পের ন্যায় বিকার রহিত। ঘেমন 

বিষণ তাহার নৈবোও সেইন্প (অপ্রাকত)। বৃহদ্বিষুপুরাণের এই বচন অনুসারে ও 

তাহা প্রম।ণিত হয়। অতএব এই আনন ত্যাগ করা উচিত নয় ॥ ৩৬ ॥ 

এইরূপ বিচার করিয়। সেই গপ্তবর নিঃশঙ্কচিন্তে পরমানন্দে সেই অন্ন 

ভোজন করিলেন । কিন্তু সেই মংব।দ কাহ।রও নিকট বলিলেন না ॥ ৩৭ ॥ 

অনস্তর অন্য এক দিবস বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে সেই আ্ীগৌরচন্দ্র জলে 
প্রবেশ করিয়া ভ্রীড়। করিবার ইচ্ছায় নানন্দে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ 



দস্পম আত্াপঃ ২৭৩ 

প্রাপ্য চ তশ্যাস্তীরে দিব্যগুণ-বর-কাগনয়াইবামনয়। (৩২) বাড়বাদিকন্যকাঃ 

(৩৩) কন্যকা (৩৪) মারাধয়ন্তী্দদর্শ। ঢুষ্টা চ তাসামভ্যাপমভ্য।সগ্গ শ্মিত-শবলিত- 
1লত-লপনঃ পপ্রচ্ছ ॥ ৩৯ ॥ 

'অয়ি মনেরম| মনোহরমানন্দিতং (৩৫) ধান! ভবত্য? কিং কৃর্নন্তি ? তা! 
উ৫--শচীকুমার ! কুমার-জননী জন-নীরাজ্যচরণ। পুজ্যতে হম্মাভি ॥ ৪০ | 

শ্রীগৌরঃ পুনঃ পগ্রচ্ছ__-'অয়ি শুভাচরণা! রণাশক্তা হিমালয়-তনয় 
হহয়তন-পাঁনাদিরহিতা (৩৬) আগ্যতে কৃত্র প্রয়েজনে লোনিবতীভির্ভবতীভিঃ ? 09১ 

এভদ্বচচে। গীরহঢরলিশমা ব্রীচভ়োদ০য়নাতিবিনআঅবন্ 8 | 
মদুন্ডিত-স্পন্দিত-দল্ভতঢ্চল? ন ০শকুঢর ভা প্রভিনন্কচ,5গানস্ ৪৪২ ॥ 

শনিদার্ঘ-1, (৩৩) বাহ্গণ।দিকনাকাঃ, (৩৪) কনা দর্গাম ॥ ৩৯ ॥ 

10 আসন আনতশনেনানন্িদিতত মনো দানা? 08০ ॥ 

গত. নিহিত ॥ ৪১ ॥ 

হার তীরে আয় টির পির পাইলে লন ব্রাহ্মণ ? কষ্রিয়াদির 

কল্যাগণ, এ গণশলী বরের একান্ত কামন। করিয়। ছুর্গার আরাধনা করিতেছে । 

হদ্দরশনে গর ভাভাদের নিকট উপস্থিত হইয়। সুন্দর মৃদু হাস্তযুক্ত বদনে জিজ্ঞাসা 

করিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

হে মানারমাগণ! অতি আনন্দিত মনে তোমরা কি করিতেছ? তাহার 

বলিল হে শচীকুমার! আমর! জনবন্দনীয়চরণা কুমার-জননী শ্রীকাত্যায়ণীর পুজ। 

করিতেছি ॥ ৪০ ॥ 

পুনরায় শ্রীগৌর জিজ্ঞা। করিলেন «হে শুভচরিতাগণ! তোমর| কোন 
প্রয়োজনে লোভবতী হইয়া যুদ্ধাসক্তা গৃহ-শকটাদি রহিতা হিম[লয়-কন্যার অর্চন। 

করিতেছ? ॥ ৪১ ॥ 



২৭৪ ্রীল্পীঢগীরাঙ্গ-চল্পুঃ 

ততশ্চ ম্মিতেক্ষণতস্তাসাঁং মনোৌরথমববুদ্ধয বভাষে ভগবান্--অয়ি সরল! ! 

যুক্স/কমভিপ্রায়ঃ প্রায়? প্রবুদ্ধো ময়া, পরমো্তম-পতিপ্রেপ্নয়। পার্কতীং পূজয়থ, 

কিন্তু তৎপুজা যুস্।কমিক্টপাধিকা কথং স্তাদ্ ঘতঃ__॥ ৪৩ ॥ 

দিগম্ৃরঃ কীকস-কন৯গ্ততষতণা 0৩৭) 
ভুজঙ্গমালী চিভিভূুভি-ব্রষিভঃ (৩৮) 

পতির্সদীচয়ীহুভিভয়ঙ্কতের। ভনে- 
ভুত কণং দিন্যবরানবাপ স্যথ ॥ ৪9 1 

ততোহহং বে। হিতোপদেশং করবৈ, শঙ্কর-বৈরপ্যানুসন্ধানাদক্ষাং (৩৯) 
দক্ষান্তাহিভং পৃ গিরিজামুপেক্ষ্য মামেবারাধয়ত, ধয়ত মে চরণঘনরসত নরসংঘবরান্ 

(১১) বরাণহং দাল্যামি দ।ল্যাম্ষ-তে।ষিতঃ (৪২) ॥ ৪৫ ॥ 

(5৭) 'আগ্থি-বচি তভষণও, ভা নি | ৪৪ ॥ 

(৩৯) কক কিগিও (৪০) পিতন।শকান্ধেন।তিক্রবাঁং, (৪১) নরসগূহশেষ্টান্, (৪২) 

145 “পাভাং তেন 2 ॥ ৭৭ ॥ 
৯ পপ ০ তা পাটি লা সপ পপ পিসী ত | পাপা পাশ ৮ পাশ 

গৌরহরির এই কথ শুনিয়া সেই ক্মা 'রীগণ লজ্জার উদয়ে অতি বিনম্র 
বদন। হইলেন; ম্বছুহাস্তে তাহাদের অধর স্পন্দিত হইতে লগিল। কিন্ত্ত তাহারা 

উহ্হার কোন প্রত্যুন্তর দিতে পারিল না ॥ ৪২ ॥ 

অনন্তর তাহাদের সম্মিতদৃষ্টিতে ভগবান্ তাহাদের মনোরথ অবগত হইয়া 
বলিলেন_-অয়ি নরলাগণ! তোমাদের অভিপ্রায় আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি 

_তোমরা অত্যন্তম পতি কামনায় পার্বতীর পুজা করিতেছ। কিন্তু এপুজ! কি 

প্রকারে তোমাদের অভীষ্টনাধিক। হইবে? কেন না| ৪০ ॥ 

ধাহার পতি দ্রিগন্ধর অস্থিরচিত-ভূষণ ও সর্পমালাধারী চিতীভন্ম বিভূষিত 

এবং অতি ভয়ঙ্কর হইতে পারেন তাহার নিকট হইতে কি প্রকারে এ দিব্যবর লাভ 

করিবে ॥ 8৪8 ॥ 



দম্পস আস্বাদঃ ১৭৫ 

বালিকা! বদন্তিম্ম “বিশ্বস্তর! পরিপ্লবমতে (8৩)! ইবমতে দৈবতে নৈব তে 
'নবিদ্্যং ভবিষ্তি, তম্মাদেবং মা বদ” ॥ ৪৬ ॥ 

ভ্রীগৌরো জগাদ “আরে শুপ্ববুদ্ধায়। বুদ্ধীনো যা (58) ইব মু যুয়ং, মাং ন 
্গাশীথ. শুশুত- 

ধতস্যচ্ছ্াবশশতঃ সমস্তক্ভুবনং ব্রহ্গী] বিধডভ পুরা 
আচধ্য বিসুতরবতা০সী ক্ষপয়ভি প্রাপ্রিহম্তকাঢিল হর । 
দাতেত্থ্যা ষন্ত্য রমা-শিবা-প্রকতয়়েো গঙ্গা! ষদঞ্ঘ_পাজ্ভব। 
০সাহুহং-ৰঃ শুশ৬-ভ্ঞাগ্যরাশি-বিক্পাদজাবভীচর্ণাশভ বস্ ৪৪৭1 

(৪৩) চঞ্চলম.ত ॥ ৪৬ ॥ 

(৪9) বদ্ধোপাপিকাঃ প্রি ॥ ৪৭ ॥ 

অতএব আমি তোমাদিগকে হিত উপদেশ করিতেছি, শঙ্করের বিন্ূপতা 

অনুসন্ধানে অচতুরা এবং পিতা দক্ষের বিনাশের কারণ-ভূঁত। অতএব অতিক্ুুর! 

গিরিজাকে উপেক্ষা করিয়া আমারই আরাধনা কর, আমার চরণোদক পান কর। 

তাহা হইলে তোমাদের দাস্তরূপ লোভনীয় বন্্দ্ধারা সন্তুষ্ট হইয়৷ আমি তোমা দিগকে 

নরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বর গরদান করিব ॥ ৪৫ ॥ 

বালিকাগণ বলিতে লাগিলন- হে চঞ্চলমতে বিশ্বম্তর! দেবতার অবমাননা 

করিলে তোমার কখনই মঙ্গল হইবে না, অতএব এবধপ কথা বাঁলও না ॥ ৪৬ ॥| 

প্রীগৌর বলিলেন অরে মু্ধমতি বালিকাগণ! তোমর। বুদ্ধোপাঁসিক! রমণীগণের 

ম্যায় মুটা। তোমরা আমাকে জান না। শ্রবণ কর-_যাহার ইচ্ছাবশে ব্রহ্গা 
প্রথমে সমস্ত ভুবন স্থ্ি করেন, মধ্যে বিষু পালন করেন এবং অন্তকাঁল উপস্থিত 

হইলে মহাদেব সংহার করেন, লক্ষ্মা পার্বতী প্রভৃতী যাহার দাসী, গঙ্গা বার 

চরণোষ্ভবা, সেই আমি। তোমাদের অশেষ গুভভাগ্য প্রভাবে এইখানে অবতীর্ণ 

হইয়াছি ॥ ৪৭ ॥ 



২৭৬ নদী শ্্রীগী রাঙ-চম্পুঃ 

এতদ্ধচো। গৌরবি০ধালিশগা 
শ্রন্ধালনঃ কাম্চন কন্যকাত্তাঃ। 

ছুর্গ।চ্গনায়াহ্দ তনস্ুজা তৎ 

ন্যচেলদয়ন্ প্রীতিভঢ্রণ ভট্ক্তা ॥:৪৮ 0 

ততো বিশ্বরূপাবরজেো বরজোষং (৪৫) শ্র/প্য প্রোবাচ-. 

অচয় স্বর ষদদায়ি আহ্যং 

সুশ্ঞাভিঢিরষ প্রদ্চেরোপন্ডার& ॥ 
ততঃ পতীন্ দিবাগুণান্ শ্রিযয়োশগ্রযাঠ 

স্ভাহশ্চ সংগপ্রাপক্থ সপ্ত সপ্ত ॥ ৪৯ ॥ 

অন্য কতিচিন্ত্রতিচিত্্র (৬) মান্বণাং মন্যম[না জন্যমা নাজঘন্যশস্কা (8৭) 

গৃহীতোপহার৷ হারান্ দোলয়ন্ত্য; পলায়াঞ্চক্রুরে । তা? প্রত্যুবাচ-ভগবান্-॥৫০॥ 

8৫) বপল্রথং ॥ 8৯ ॥ 

(৪৬) আঁ৩চিওম্ অিশগিত1 চিহ জঞদং সসাং তাদশহং, (3৭) জন্ুমন। অজঘন্। এশ্রঠ। শঙ্গ। 

যাসাং ত।2 ॥ ৫০ 1 

গৌরচক্দরের এইকথ। শুনিয়া তাহাদের মধ্যে কতিপয় কুমারী তাহার কথায় 

বিশ্বীনঘৃক্ত। হইয়। ছু পুজার শিগিন্ত সংগৃহীত বস্তু সকল প্রীতিভরে তাহাকে 

নিবেদন করিয়াছিল ॥ ৪৮ ॥ 

অনন্তর বিশ্বকূপানুজ শ্রীগৌর পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন অয়ে 
স্থতদ্রোগণ! তোমরা ঘে আমাকে এই প্রচুর উপহার প্রদান করিলে তাহাতে 
তোমরা সৌভাগ্য লক্ষনীরও অগ্রগণ্য। হইয়। দিব্যগুণবান্ পতিও সপ্ত সপ্ত পুত্রলাভ 
করিবে ॥ ৪৯ ॥ 

অন্য কতিপয় কুমারী আপনার্দিগকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তী মনে করিয়া অতিশয় 

শহ্কাভরে উপহার সমুহ গ্রহণ করতঃ হার দোলাইতে দোলাইতে পলায়ন করিতে 
লাগিল। তখন ভগঝান্ তাহাদের প্রতি বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ 



লশ্পচা আত্ষাদঃ ২শ৭ 

০চটলন দাস্যথ বিমুউুভতয়াপহ্ৃরান্ 
সহ্যং দরিদ্র তনয্ণ নত যুয়চমভান্। 

তন্ভাপ স্যথাভিশয়-০রাঅবন্জোতজঢনভ্রা ল 

ভর্ভ ২স্তথ। দশদশাতিখলাহ সপভীঃ ॥ ৫১ 0 

এষা গৌরন্ত গৌরম্য ৫৪৮) তাসাং সাধ্বসমুৎপাদয়ন্তা সাদয়ন্তী সাহসং তা? 
পরাবর্রয়ামাস। পরারৃত্তাশ্চ তা? অপুযুপহারানপহারানন্দি-জদয়য় (৪৯) দয়ায়ন্তায় 

পছু$ | ৫২ ॥ 

তাংশ্চ প্রাপ্য জাতমোদে তমোদে (৫০) বিশ্বন্তরে তাভ্যোহপি শুভবরং দত্ত! 

সখিভি; সহ তানুপহারান্ুপঘোজয়তি তন্মাত| তব্াজগাম । আগম্য চামলমলযুজ 

পঙ্লিপু-কলেবরং কুস্ম-স্মনোরম-মাল্যভূষিতং (৫১) দেবনৈবেগ্গং ভূঙ্জানং শ্থতং 

দদর্শ | ৫৩9 ॥ 

৪৮) অন নউপস্তা 'এম। ॥গাঃ পল, (৪৯) আপহাবে মনন্নি বঠগলি জর্দা ং মন্য ॥ ৫২ ॥ 
1৫০) ঢঃথ-খ গুকে, 1৫১) ল্রমানাবমমতিমনেতবং বিবোপধ।নাস্ও ॥ ৫৩ ॥ 

তোমরা ঘদি বিমুঢ হইয়া আমাকে এই সকল উপহার প্রদান ন। কর তাহা 

হইলে তোমাদের পুত্র দরিদ্রে হইবে এবং তোমরা অতিশয় ক্রোধী ও অন্ধনেত্র পতি 
এবং অত্যন্ত খলন্বভাঁবা দশ দশ সপতীলাভ করিবে ॥ ৫১ ॥ 

গৌরের এইবাক্য তাহাদের হদয়ে ভয় স্টগপাদন করিল এবং তাহাদের 

লাহস দুর করত? তাহাদিগকে প্রত্যাবন্তন করাইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া তাহারাও 

সমস্ত উপহারঞ্জলি দয়াধীন ও অপহরণ বিষয়ে আনন্দিত-হৃদয় জ্রীগৌরকে প্রদান 

করিয়াছিল ॥ ৫২ ॥ 

ছুঃখ ভগ্জনকারী বিশ্বন্তর তাহাদের সেই উপহারসকল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত 

হইলেন এবং তাহাদিগকে শুভবর প্রদানপুর্বক সখাদিগের সঙ্গে খন নেইগুলি 
ভোজন করিতে লাগিলেন, তখন তাহার মাত শচীদেবী সেখানে আসিয়৷ উপস্থিত 

হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন নিশ্মলচন্দন-পঙ্কলিপ্ত কলেবর অতি সুন্দর 

পুগ্পমাল্যে ভূষিত তাহার পুত্র দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিতেছে ॥ ৫৩ ॥ 



২৭৮" ন্ীল্মীতগীরাঙ্গ-চল্পুঃ 

দুষ্ট চ -০র চঞ্চলাশয় ! গ্রহ্বাছপহার-বৃন্দং 
কন্যঠাভিরাহদভুমিদং গিরিজার্ভনার্থম্ | 
হা 0ভাঁপচঢযাজয়সি নব বিচভন্বি টদবান্ 
সাং পাভয়স্যহহ শহ্ছিভ-বারিরীতশী ৫৫৯) 0৫50 

পিতম্গাভিরণ/-জগদীশ-ক্ুতং নিঢনছ্যং 
ভস্ভিন্ দিন কুত-মহাীকপঢ্টোহস্যকুন্ক থা । 
অন্য ত্রশেষমুপঢ্ষাজয়সীশ্বরা রা 
হচন্ত।পভার-নিকরং কুক্ুঢেষ কিঢেমাভডিউ? 85৫0) 

ততস্ত্াং গুহাত্বা ত্বজ্জনকম্য সমীপং নেব্যামীতি বদন্তী দস্তীক্দ্রগমনা মনাক্ 

কৃপিতা। শচী তং ধর্তমুগ্যতা বভূব। শ্রীগৌরস্ত তদবলোক্য প্রাপ্য মহাসাধ্বসমহা- 

স।ধ্বসমাক্ষণং (৫০) পলায়িতমারেভে ॥ ০৬ ॥ 

(৫২) শক্গা-সনাঘ 1৫5 ॥ 

(৫৩) নাশ্ডি ঠামাহধ্বসমীন্ষণঞ্। এন ৮ ৭৩ 

তাহা দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন - “রে চঞ্চলমতি ! কন্যাগণ গুহ 

হইতে পার্ববতীপুজ্গার নিমিত্ত এই উপহার সকল আ'ণিয়াছে, হায় হায়! তুই তাহ! 

ভক্ষণ করিতেছিস্£ দেবতা হইতে ভয় পাইতেছিল্ নী? অহো। আমাকে 

ইহাতে শঙ্কানাগরে নিপাতিত করিতেছিস্? ॥ ৫৪ ॥ 

তুই মহাকপট করিয়া সেদিন হিরণ্য ও জগদীশকৃত বিষুর নৈবেছ্ খাইয়া_ 
ছিলি। আজ আাবর দেবীর সমস্ত উপহার খাইতেছিস্? তুই একি করিতেছিস্? 

॥ ৫৫ ॥ 

অতএব তোকে ধরিয়া তোর পিতার নিকট লইয়! যাইব ।৮--এইকথা 

বলিতে বলিতে গজেন্দ্রগমনা শচী ঈষৎ কুপিতভাবে তাহাকে ধরিবার জন্য উদ্যাত। 

হইলেন। শ্রীগৌরও তাহা দেখিয়া! মহাভয় পাইয়া হাম্রহিত বদনে পথ নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে পলাইতে আরন্ত করিলেন ॥ ৫৬ ॥ 



দম্ণম আন্াদঃ ২৭৯ 

পলায়সীনহং ভগঢবক্ষা সা শচী 
বিপর্ভত)কামানুজগাম ০কাপতুঃ। 

শিডিতনিবাসহ দধিন্ডাও-ভঞ্জনহ 

ব্রচজশ্বরীব ব্রজরাজ-নন্দনস্ ॥ ৫৭ ॥ 

ততস্তাম প্রতিঘাত-প্রতিঘাতরলিত-কলেবরা (৫৪) মালোক্য।গচ্ছ ্তীং সবীর্ধ্য- 

পদান্তরমা (৫৫) পদান্তরঙ্গে পতিতম।ত্বানং মত্বোচ্ছিষ্ট-ত্য করখুদ্ভাগুকাও (৫৬) 

গণ্য প্রবিবেশ বিশ্বসুরঃ ॥ ৫৮ ॥ 

তং জগাদ মাতা-অদমা (৫৭) তায়মান-চাপল (৫৮)! চাপলতহানি্হিতেণু 

গমন! মন ক্ষোভকং ক্স কিমাচরদসি ? মা চর সিতাংশুবদনাশুচি-প্রাদেশং-_ 

মুনীন্দ্রবন্দা জলনঢেন ৫৫৯) চাশ্তাশয়াঞ্ 

পিভু৪ পরিপ্রাপায পিত৪! সমুভ্ভবস্। 

স্কেল কথং সঞ্চরসীহ ক্ুক্ছসি5ভ 
জতনাহুখিলত্্দা পত কিং বদিস্ততি 0 ৫৯ ॥ 

(৫8) অগ্রতিঘাতেন গ্রনলেন ঞতিতঘন রধেন আ. স্নাক্ চঞ্চলিত-শরীরম্। (৫৫) স্বন্তাপ্যনঞ্তে 

দেশে আগচ্ছন্তী, ; আপদাং তাঙ্গে 1,0৫৬) ভাগুকাণ্ডত ভাগু সমহঃ ॥ ৫৮ ॥ 

(৫7) ভে আনন ছুদনা! (৫৮) আতাঁয়ম!ন চ।পল পদমান-চাপলা 1৫৯) কুলে ॥ ৫৯ ॥ 

দর্থিভাণ্ড ভগ্র করিয়া ব্রজরাজনন্দন পলায়ন করিতে লাগিলে ব্রজেশ্বরী 

যেমন ক্রোধে ধরিবার জন্ তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন, সেইনূপ শচীদেবা 

পুত্রকে পলাইতে দেখিয়া! তাহাকে ধরিবার ইচ্ছায় ক্রোধভরে তাহার অনুসরণ 

করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ 

অনন্তর বিশ্বম্তর ত|হাকে প্রবল ক্রোপে কম্পিতকলেবরা ও তাহার অত্যন্ত 

নিকটে আগত দেখিয়া আপনাকে বিপদের তরঙ্গে পতিত মনে করতঃ উচ্ছিব্ট ও 

পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ড সমুহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ 



২৮০ জ্রীল্বীচগীরাঙ্গ-চম্পুঃ 

এন্তাং মাতুগিরমবগত্য গৌরহরির্গভীরে লজ্জাপাগরে নিমগ্রস্তদ্পহারায় তৎ- 
স্থনহ্যাশুচিতাং খও্য়নননভিমতমপ্যদ্বয়বাদমবাদীৎ, দেবতা-খওনায় কর্মববাদমিব 

শিখণ্ুচুড়ঃ ॥ ৬০ ॥ 

অয় ভান তক্েকসনজ্ঞমভ্য়ঃ 

পর চিদানন্দসদাআকহ মহঞ্ছ। 
অনাসক্পং মন০সাহপ্যডগাচরং 

আ্রটন্দান বস্তনভ্তি ন কিঞ্চতনভরঞ্জ ॥ ৬১ ॥ 

তট্ভ্রব রঢ্জ্জী ভুজগান্কধার। 
প্রস্থনমালাবদিদহ সসত্ভগ. ॥ 

আঢ্রাপিক্তং বিশ্বমবিদ্কসাহ্ভ। 

ষথার্থমস্তীহ ন বস্ত কিখিঃও 7. ৬২ ॥ 
পপ পাশা পেশী শপ শশা 

তখন মাত। উ 'হাকে বলিতে লাঁগিলেন__রে দুর্দান্ত ! তৌর চঙ্চলতা « অত্যন্ত 

বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ধনুমু'্তি বাণের ন্যায় তোর গতিও অত্যন্ত ভরত; তুই আমার 

চিত্তের ক্ষোভজনক এ কি কাজ করিতেছিস্? তিনি পুনরায় সম্পেহ বচনে বলিলেন 

_চক্দরবদন! অশুচিস্থানে মাইও না। বাপ মুনীন্দ্রগণের বন্দনীয় বংশে মহানুভব 

পিত। হইতে জন্মলাভ করিয়া তুমি কেন এরূপ কুৎসিৎ-স্থানে গমন করিতেছ ? 

সকল লোকে তোমাকে কি বলিবে? ॥ ৫৯ ॥ 

জননীর নিকট এইকথা অবগত হইয়া গৌরহরি গভীর লজ্জাসাগরে নিমগ্ন 
হইলেন এবং তাহ! দূর করিবার নিমিত্ত সেইস্থানের অপবিভ্রত! খগ্ুনপূর্্বক কৃষ্ণ 

যেমন দেবতার গর্ব খগ্ডনের নিমিত্ত কর্মবাদ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
তাহার অনভিমত হইলেও অন্বয়বদ বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ 

হে জননী! এক. অনন্ত, অদ্বয় নামরূপ বিবজ্ঞিত, মনেরও অগোচর, 

সচ্চিদানন্দত্বরূপ, পরমমহত ত্রহ্মবস্তই বর্তমান আছেন। তন্ভিমন অন্য কিছুই নাই। 
॥ ৬১ ॥ 



দশস আন্মাদঃ ২৮১ 

অসন্ঠাভুঁতিতহত্র জগত্যনথিকা+- 
মনীঘিপাং শুচাশুচিত্র-ভাবন]1। 

ভব কিসু স্বাপদশা-প্রকাশিভাং 
বিশং পরিস্পুশ্য জঢনাইশুচিঃ কুচি 7 ৬৩ ॥। 

তদেতচ্ছ ,ত্বান্তর্জাতবিস্ময়া ৬০) বহিঃ প্রকাশিত-ম্ময়। স্সেহবতীরুন্দ-মহিত। 
নীলাম্বর-দুহিতা* জগাদ-__-.. 

| বস ! ভীচ্গান ০ম নাটন্যরিদহ তে ব্চনং শ্রুভম.। 
পুনব ক্ষ্যসিক্লচেদ্দেবং ছুল ভা (৬১) ভাবিতা বধুঃ 1 ৬৪ 11 

ইতি নিগদন্ত্যগদন্তায়না (৬২) শচী স্থতং করে গৃহীত্ব। শ্তরধুনীং নীত্বা স্নানং 
কারি নিকেতনমা পয়িত্ব 1 ভো [জনাদিকং কারয়ামাম ॥ ৬৫ ॥ 

(৩০) অহ বাশকঃ কথমেনং বন শাহি  বিস্মঃ 2» (৬১) ) উত্মত শ কন্তদান'করণ।ৎ ॥ ৬৪ ॥ 

(৬২) অগ-দন্তাগনা। পর্বত উল্য-হস্তিসম। ন-গমনী ॥ ৩৫ ॥ 

রজ্জুতে সর্প জলধারা এবং ুঙ্গুমালার যায় এই সমস্ত বিশ্ব অবিষ্ঞাকর্তৃক 

সেই ব্রঙ্গেই আরোপিত আছে । অতএব এ জগতে নথার্থ কোনও বন্ত নাই। 

॥ ৬২ ॥ 

এই মিথ্যা জগতে পণ্ডিতগণের শুচিতা ও আঅশুচিতা ভাবনা বৃথা । 

ধঞ্পাবস্থায় প্রকাশিত বিষ্ট। স্পর্শ করিয়। কেহ কি কখন মশ্ুচি হইতে পারে? ॥৬৩| 

তাহার এইকথা শুনিয়। স্সেহবতীগণ--বন্দিতা নীলাম্বরকন্যা শচী অন্তরে 

বিস্মিত হইলেন; কিন্তু বাহিরে মুদুহাস্তে বলিতে লাগিলেন-বতস! আগর 

ভাগ্যে অন্য কেহ তোমার এই কথা শ্রবণ করে নাই। পুনরায় যদি তুমি এইরূপ 

বল, তাহা হইলে তোমার বধূ ছুল্পভি হইবে ॥ ৬৪ ॥ 

এইকথা বলিয়। শচী পর্মততুল্য হস্তীর ন্যায় মন্থর গমনে পুত্রকে করে ধরিয়! 

সুরধনীতে লইয়। গান করাইলেন এবং গুহে আনিয়! ভোজনাদি করা ইয়ছিলেন ॥৬৫॥ 



৯৮২ কীশ্ীগৌ রাঙ্গ-চল্পুঃ 

অথ দিনেহন্যশ্মিম্ন এপাধ্যায়-সদনেহধ্যায়-স্দনেক-সবয়োভিঃ ডে) সহ 

সিলিত্ব। ঈরস-হ্নরসরিদন্তনি প্রবিশ্য সলিল-কেলিম।রভত বিশ্বস্তর ॥ ৬৬ ॥ 

যথ। -কুত্রা যুথ-যুগং সমক্তত্ুহদাতমকভ্র যুেখ স্বয়ং 

ভিষ্ঠন, ০স্বতর-য.থসন্তুনটক়ীহসিঞ্ও সুহদদৃভিঃ প্রভু | 
অন্যদ্ ষথমপি স্ব থ-সহিতং গৌরং সি০শচাস্তস" 

অ্ুঢদ্ধ ০ষাদ্ধ,গণাঃ পরস্পরমিবাচভ্তাদ্দযুত্ভি ৬৪) নিশ্ডবরমস 0৬৭ 

তর! চ বিপুঃপদী-বারি বিচিত্রতামুবাহ ঘথা__ 

পুরা ধবলঢমব সম্ছ প্রভভকঢর স্মিভং তজ্জলং 

জগাম কিল রক্ততাৎ শিখররত্র-ধিল্কারিনীম্ | 
পুনন সি গীতত্তাং পতদমুস্ত ০দহশ্রিয়। 
শং ভবতি নিম্মলঃ পরগুণস্প্রগণ্র্া মভিঃ ॥। ৬৮ 0 

সপ সা শশী পপ্ল শী ০ ২ পা পাপন 

(৬৩) অধ অধ্য, নে সম্থঃ থে অনেকে সবযসঃ সথায়স্তৈঃ ॥ ৬৬ ॥ 

(৬৪) অস্টো!দেখুতিঃ মেববাণৈহ ॥ ৬৭ ॥ 

অনন্তর অন্য একদিন বিশ্বস্ত গুরুগুে অনেক [ক সমপাঠী (সমবরস্ক) বয় যগ্গগণের 

সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রন্দরসলিলা৷ জাহৃবীর জলে প্রবেশ করতঃ জলকেলী আরম্ত 

করিলেন ॥ ৬৬ ॥ 

বথা--সমস্ত বন্ধুগণকে দুইটি যৃথে বিভক্ত করিয়া প্রভু স্বং একটা বুথে 
রছিলেন এবং যুদ্ধে সৈশ্যগণ পেবূপ পরস্পরের উপর প্রবলভাবে মেঘব!ণ বর্ষণ 

করে সেইব্ূপ সখাদিগের সঙ্গে মন্য যুথের প্রতি জলরাশি দিঞ্চন করিতে লাগিলেন। 
অন্য যুখও নিজযৃথ সহিত গৌরের উপর জল সেচন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ | 

তখন গঙ্গাবারি বিচিত্রতা ধারণ করিয়াছিল । যথা- প্রথমে মেই 

জলে শ্বেতবর্ণ ই ছিল, প্রভুর করস্থিত হইয়। শিখর নামক রত্বের ধিকারজনক রক্তবর্ণ 

ধারণ করিয়াছিল, পুনরায় আকাশে উঠিয়া তাহার অঙ্গকান্তিদবারা অত্যন্ত পীতবণ 
হইয়াছিল। কেননা, নিম্মলবস্ত অন্যের গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥ 



র 2 আস্কাদঃ, এ 

তদেবমবিরল-জলধারা_ নিপাতাকুলতম মুদ্রিত- লোচনতীয়ব ঝরি বর 
বাপকেধু তত্রৈব ক্সান-তর্পণ-দেবতাচ্চনাদিবিদধতো রাহ্বাস্তান্ বারয়ামানুঃ ।..তে 

চোপধুর্$পরি পরিপতৎপাথঃপ্রকর,-প্রচ্ছম্রচমঃ কীলাল-কেলিকৌতুকাসষ্টচেত 
সোহুপি নাক্ণয়ামা্ত্তেষাং বারণুমূ ॥”৬৯ ॥ 

ততশ্চ জাতকোপো!দয়: শোণীকৃত-ননদয়ঃ। ৫কোহপি ধরাগ্ুরো টির 
পুরাগত্ব। বিশ্বন্তর-চরিতং চকার বিজ্ঞাপিতম। সচ রোষারুণিত- নেত্র করগৃহীর্ত- 

বেত্রম্তং তি তাডয়িযুথিক্কৃউ- ধাবদিযু (৬৫) শ্চচাঁল ॥. ৭০ |. 

তপথুরাদা' (৬৬) গচ্ছান্তং বেত্র ্রাসচ্ছন্তং বিলোকা পিং শিভান্তদ্রততরঃ 

লব্কাতিশয়দর? পলায়ত বিশবস্তরঃ মিশ্রন্ত তৎপশ্চাদয়মানে! নিকেতদং বিনপমানে 

বিশ্বন্তুরজ নন্য। সাগবচনবন্তা প্রয়োগেন রোধদহনঃ ্ রাপথ্য শমনং (৬৭) সান্তয়ার্মনে 
॥৭১॥ 

কাঁটা ৮ টিভি ভি 

(৬৫) ধিক্রুৃত ধাবগিখুর্ধেন ॥ ৭৩ | রর 
(৬১) আবাৎ দুরে? (৬৭) শমনং শান্তিস্ ॥ ১১ ॥ 

২৩ পনি স্থিত | পা 

রি 

পপি পিপিজ্স আপ ৭৩৩ শিপ” পরল 

শা আপা পোক্টি তি সির -- শি ০ পিসি! 

এইভাবে নিরন্তর জলধারা পতনে ঘাকুল, ক্মতএব নয়ন মুর্তি কুরিয়াই 
বালকগণ বারিবর্ষণ করিতে থাকিলে, সেইস্থানে যে সল্প ্রাঙ্ণ স্নান, 'তর্পণ ও দের 

পুজাদি করিতেছিলেন, তাহার! উহ্াদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বা নঁগণ 

উপঘুর্ঠপরি জলসমুহ্ধ পতনে কর্ণ আচ্ছন্ন এবং জলঢকলিকৌতুকে চিন রুষ্ট থাকা 
তাহাদের নিষেধবাক্য শুনিতে পাইল না. ॥ ৬৯ ॥. 

তাহাতে "কোন একদ্রন প্রাঙ্গণ ক্রোধের উদয়ে নয়নদয়' রজ্জবণ করিয়' 
মিশ্রপুরন্দরের সম্মুখে গমন করত? বিশ্বস্তরের আচরণ বিজ্ঞাপিত ফারলেন 1 তিনি 
রোযারুণিতনয়নে করে বেত্র লইয়া! তাঁহাকে তাড়ন করিবার ইচ্ছায় বেগবান বাণ 

অপেক্ষাও দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন ॥.৭০ ॥: 

দূর হইতে পিতাকে বেত্র লইয়! অতি দ্রুতবেন্গ.. আগতে, দেখিয়া বিশবস্তর 
অত্যন্ত ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মিশ্রণ উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 



২৮৬ ন্মীঞ্জীগী রাঙ্গ-চম্পুঃ 

এতন্ময়। ম্বপ্পে বিচিত্রং সমবেক্ষিতং, বিচারয়ত তদ্যুয়ং শুভং বা যদি 
বাশুভম্ ॥ ৭৮ ॥ | 

এতদ্বত্চে। সিশ্রপুরন্দরন্্য শ্রচচত্রাভুতরততি আুখচিত্রসগ্রাঃ । 
সি০শ্রন্দ্র ! সা চিন্তয় ০ত ভনুতজা। শিশ্ম্ভঢর) বিশ্প-শিলক্ষতশোহয়স্ ৪৭৯৪ 

এবং বান্দবধ্গ-বীরিদঘটা-নাখ্বারিধারীব্রটজঃ 
সিচ্তা। মিশ্রপুরন্দর-ক্ষিতিরুঢহ। দুরাত্তশক্ষারজাঃ ৭৫) 
প্রত্যঙ্গ-প্রতিভা ত-পুণ্য ৬) পুলক প্রচ্রাম-পত্রাশ্ুরঃ 
শ্লীমান্ ০মাদমধুলিকীতিসধুরং, ৭৭) পুষ্পং মনা ৭৮) হুধাকস্ফ্ুটম্ 0৮০৪ 

শি পাপা পা কপ পা ৮০ আত পপ পদ পা পাপী পাশপাশি পি শি? শাশিিশ ০ সপ্া। পাপা | তা 

(৭৫) দুরে অন্তং ক্ষিপ্ুং শঙ্গারূপং রঙজো যেন, (৭৬) পুণ্তি চারু ইতার্থঃ, (৭৭) মোদ এ? 

মধুলিকা মধু তেন মধুরম্, (৭৮) মন এপ পুষ্পম্ ৪ ৮০ ॥ 

পি পিসী ৯ পাপা পপ পাপী স্পা ০ স্পেশাল পিপিপি তি শি পাপা শি শপ শপসীস্সিপা শি পাটি শত শাপীশীশশাশিপশীসপাশীপসপিশশীত 

দিতে ও পালন করিতে হইবেই। অন্যথা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে । আমার 
// 

এইবাক্যে তিনি আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়! সহাম্তাবদনে অন্তহিত হইলেন ॥ ৭৭ ॥ 

আমি ্বপ্পে এই বিচিত্র ব্যাপার অবলোকন করিয়ছি। তাহা শুভ কি 

অশুভ ইহ! আপনারা বিচার করুন ॥ ৭৮ ॥ 

মিশ্রপুরন্দরের এইকথা - শ্রবণ করিয়! তাহারা স্্রখে ও বিল্ময়ে মগ্ন হইয়! 

উত্তর করিলেন_মিশ্রেন্দ্র! চিন্তা করিও না। তোমার এই পুত্র বিশ্বস্তর বিশ্ব- 

বিল্ক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণ ॥ ৭৯ ॥ 

_.. এইপ্রকারে মিশ্রপুরন্দররূপ বৃক্ষ, বান্ধবগণরূপ বারিদগণের বাক্যরূপ জলধারা 
সমূহের সিক্ত হওয়ায় তাহার শঙ্কারূপ রজ দূরীভূত হইল। তাহার প্রতিঅঙ্গে 
সুন্দর জখানন্দজনিত রোমাঞ্চরূপ পত্রান্কর প্রকাশিত হইল এবং তিনি শোভাময় 

হইয়৷ আনন্দরূপ মধুদ্ধারা অতিমধুর মনরূপ প্রস্ফ,টিত পুষ্প ধারণ করিলেন॥ ৮০॥ 



দশা আক্কাদঃ ১৮৭ 

তদেবং বন্ধু-সংশুত্যা। সংহত্য1-(ক) লাপং মিশ্র প্রধানে বিধানে বিদলিত- 
তামরম-ব্দনেন(৭৯)রলবদনেনসাং চক্ষু কূর্ববাণেন (৮০) শ্ীবিশন্ধপেণ তত্রোপতস্থে | 
তধ্া7লাকা বন্ধবো মিশ্রমুচু ॥ ৮১ ॥ 

মিশ্রতগ্রপান! ভনয়জ্ঞব নিশ্রক্পঃ 

০সীন্দর্মাভিললবনচক্স? (৮১১ তলভ্ডউ তম রহম | 
তল্গাণদ্ বিশুদ্বক্ুলঙ্জাং পরিম্বগা ক্ুচাহ 

কন্যাং বিবাভ-ঙহ (৮৯১ চন্য ক্রুদ শীঘল ৮৯ এ 

বল্গুনীহ নচন€ শ্রভত্র] নভ্ভানেল চিশাপুত্ নঃ | 

অভ্ডাশিত্ষেব ভবতামচিতেরেণ স ০সজস্যতি ॥ ৮৩ ॥ 

তত*্চব্্য পিতরং কতোগ্ভমং ম্বোপমমায় বমায়ভীকৃতমানামে। ৮৩) 

₹*গান-সাম- শীত _শ্বভাবো (৮৪) বিশ্বরূপো বিমমর্শ ॥ ৮৪ ॥ 

(লি) বঙ্থীদ্মতেন ১ সংহত্য 7 সি লত্ব!, (৭৯) পুট-পলনযুখেন, (৮০ আনেনন।” নিম্পাপান! চু বলবৎ 

সাননদং পুর্ববাদেন | ৮১] 

ন্ববুয়ত নএমাবনং, (৮২) 'ববাতজভোতসবং ॥৮২॥ 

(৮5) দন দযাগাঙ্গেন মাহ মানসং যেন, (৮৪) অপরিমিত-চন্রেভ্যং শীতলতন্বভারই | ৮৭ । 
০ পপ পপ শপ এস জপ ৮০৭ ৭ 

এইন্াপ বন্ধুগণের সঙ্গে গিলিত হই! মিশবর আলাপ করিতে লাগিলে 

প্রফুলকমলবদন শ্রাবিশ্বূপ পন্যবান্দিগের নয়ন আনন্দিত করিতে করিতে সেখানে 

আলিয়া উপন্থিত হইলেন তাহাকে চাপ শৃহদ্গণ গিআকে বলিলেন ॥ ৮১ ॥ 

মিশ্রপ্রধান! তোমার এই পুত্র বিশ্বরূপ কমণীয় সৌন্দধ্যযুক্ত নব-নৌবন 
প্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব বিশ্রদ্ধ-কুলোদ্ভবা একটা সুন্দরী কন্য। অন্বেঘণ করিয়া 

শীঘ্র ইহার বিব!হোৎসব সম্পাদন করুন ॥ ৮২ ॥ 
বি 

বন্ধুগণের কথা শুনিয়। মিশ্রবর বলিলেন_ আপনাদের শুভাশীর্ব্বাদেই 
অচিরে তাহ সম্পন্ন হইবে ॥ ৮৩ ॥ 



২৮-৮+ শ্গীল্বীগীরাঙ্গ-চম্পুহ 

হন্ত হন্তাধুনা মজ্জনকে। মজ্্ন-কোবিদৈর্ভবান্ধো বন্ধুভিঃ প্রেরিতো মম 
পরিণয়মহসো। নমহসেন্ধকায় (৮৫) ঘযততে, ততাহধুনৈব ময় হিত্ব। ভবনং বনং 

গন্তব্যং। মাতাপিতরোৌ মা তাপিতরোৌ (৮৬) বথ! ভবেতাং তথা জ্ঞাত-নয়েন 

তনয়েন কার্ধাম্ ॥ ৮৫ ॥ 

কতদারস্থ ঘদি প্রব্রজ্যাগাঁচরেয়ং মাচরেয়ং (৮৭) তদা নিন্দিঘতি। ময় চ 

চিরমত্র।বস্থাতুং ন পারয়িস্যাত, দারয়িষ্যতে দারাদিভিহি ধৈর্য্-কবচন্তম্মাদগোব 

প্রব্রজেয়মিতি ॥ ৮৬ ॥ 

(৮৫) যমস্তা হসে। হাসন্তস্ কিনি দাপকায়, চিনীরনি হেতৃত্ব।ৎ, (৮১) আতাপিতবৌ অত্যন্ত-ত।প- 

বন্তো ॥৮৫ ॥ 

(৮৭) মা মাম্ ইয়ম্ আচব] অচল। পৃথিবী ॥ ৮৬ ॥ 
সপাপ্পশ ২২ ৯৮ শাশীটি শা এ শিশীশাপশাীশীস্পীপাশী ৮ শিট ্পাটীশীট 0 পাটি টি ািশিশীশি  তিশি শন পসীীশীশিস্টাটাি ০ পিপিপি পপপাস্পাশপীশীশা? 

অনন্তর পিতাকে নিজ বিবাহের নিমিত্ত উদ্যোগী দেখিয়া রা ঠা মমের 

দ্বারা বশীকৃতচিন্ত এবং অগণিতচন্দ্র অপেক্ষাও অতি শীতল-স্বভাব বিশ্ব্ূপ বিচার 

করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥ 

হায় হায়! সম্প্রতি আমার পিতা ভবসাগরে মজ্জনাভিজ্ঞ বন্ধুগণের দ্বারা 

প্রেরিত হুইয়া ঘমরাজের হাস্তোদ্দীপক আমার বিবাহোৎসবের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। 
অতএব আমার এখনই গুহত্যাগ করিয়া বনে যাওয়া কর্তব্য । মাতাপিতা যাহাতে 

অত্যন্ত তাপিত না হন নীতিজ্ঞপুত্রের তাহা করা উচিত ॥ ৮৫ ॥ 

দারপরিগ্রহ করিয়া যদি আমি সন্ন্যান করি তাহ! হইলে পৃথিবীস্থ সকল 
লোকেই আমাকে নিন্দা করিবে । অধিকন্তু আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিতে পারিৰ 
না। কেন না, পত্রী আমার ধৈর্যযরূপ কবচ বিদীর্ণ করিবে। অতএব আজই আমি 
সম্যাস গ্রহণ করিব ॥ ৮৬ ॥ 



লণণম আস্বাদঃ ২৮৯ 

তাদেবং পররাত্রে প্ররাত্রেখ্বরেণ ৮৮) তেন কঞ্চি প্রতি কিমপি নোকা। 

গহাদিকং বিহায় বিহায়সেব ভ্রুতং গত্বা কচি সংন্যাসাশ্রমোহঙ্গীচ্ে ্ীশঙ্করারণ্য 
ইত্যাখ্য। চ ॥ ৮৭ ॥ 

যস্কিতলেন দিন ল০ভত মন্্রজে। পবরীগাগাজভ্দি০ক (৮৯) 
তন্সিলন লিহায় ধাম ভগব০সবাক্ক5ভ প্রত্রজক্খ। 
নাপক্ষাম্তি ভথাবিধস্থ্য আজনস্ত্যরত্রয়াপাক্কভ- 
0বতজ্জ্ঞীপরিক্তং বিবাহমহহাকটত্রন স প্রাক্রজ্ত্ষ ॥৮৮॥ 

গতে চ তম্মিন শচী- জগন্নাথয়োর্ধাদৃশী ব্যথাহুজনি, তদ্বর্ণনে নান্তি 
স্বথমিত্যুপরম্যতে ॥ তো চাতিকাতরাবালোক্য শীবিশ্বস্তর উবাচ_-॥ ৮৯ ॥ 

(৮৮) পবনাত্রা পবশ্ত শেষ্ঠবস্থনে। ভক্ষযাখ্যস্ত পরমেশ্বরস্ত বা বাতা দাবা ॥ ৮৭ ॥ 

(৮৯) আন্মাদিকে দেভাদৌ, তথ।চ তি: যদহরেব বিবজেভদহরেন প্ররজেৎ, যদিবেতরথ। গৃহাদেৰ 

'প্ররজেপদিতি ॥ ৮৮ ॥ 
িপা পস্পীি পপ শী পিপল আপস ওত আপার পপ পর _.. পপ 

এইরূপ বিচার করিয়া রাত্রির শেষভাগে প্রেমভক্তিক্ধপ শ্রেষ্ঠবস্তদাতা ঈশ্বর 
বিশ্বরূপ কাহারও নিকট কোনও কথা না বলিয়া গৃহাদি পরিত্যাগ পুর্ববক বিহঙ্গমের 
হয় দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন এবং কোনও একস্থ।নে সম্য।সাশ্রম অঙ্গীকার করত; 

হাশঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ করিলেন ॥ ৮৭ ॥ 

নে দিনই মানব দেহ।দি বিষয়ে বৈরাগ্যলাভ করিবেন, সেই দিনই তিনি 

গুহ পরিত্যাগপুর্বক ভগব সেবার নিমিভ্ভ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। এইরূপ 
সুজনের খণত্রয় দেবঝণ, খধিঝণ ও পিতৃখণ) পরিশোধে কোনও অপেক্ষা থাকে 

না। ইহা জানাইবার জন্য বিশ্বরূপ বিবাহ না করিয়াই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া- 

চিলেন ॥ ৮৮ ॥ 

বিশ্বন্ূপ চলিয়া গেলে শচী ও জগন্নাথের বেপ্রকার দুঃখ জন্িয়াছিল, 

তাহার বর্ণনায় কোনও সুখ নাই। এই জন্য আমি তাহা হইতে বিরত হইতেছি। 

তাহাদিগকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়। শ্রীবিশ্বস্তর বলিলেন ॥ ৮৯ ॥ 



্ঃ ছ/ ত. ন্দীল্লীগৌ রাঙ্গ-চম্পুঃ 

গস 5৫ পিতননু যুলাং কুরুভং ন শোক 

০৮11571 ন জাকু সম্ভব পুক্ুষাবভংসহঃ। 

সল্লা(দ-পল্মগগলহ বিদধজ্জতেনা যন 

০কোটিএ্রয়ং খল্ল সম্মদ্ধরতভ কুলালীম্ ॥ ৯০ ॥ 

০সবান্ত তভরভবঢ্তাব্রিত তছিত০্ধয়াহ 
কর্তান্ডাি বাতমহঢ্সেল যথা ভ্ভশ্ভি 1 

চিন্তাং নিহাও হদমুস্য শ্ুব'ং স্ুসাচেধো- 
রাশশৎসতং কক্ুুণক্াশ্রগ-ধন্মপুর্তিম্ 0 ৯৯ ॥ 

এত্দ্বাকাং শীল শিশ্পস্তরস্ত্য 
শ্রঙ্ভ্রা হ্গীগান্ মিশ্রবর্শাদ সভার 

ঢভ্রাচডে কক্রালিঙ্গা তং দানব য়ন 

প্রীভাতভডাঢধী পারশ্রত্তা গজ 0 ৯৯ ॥ 

ইতীাতা।দি শ্াগৌরলালায়্তে শেষ পৌগঞগু-বিলানে। নাম দশম আঙাদঃ ॥ 

ভে মাত! হে পিত! আপনারা শোক কারবেন না। পমই পুরুষশ্রেষ্ঠ 

কখন৪ শোকের বিষয় নহেন। কেন শা. নে বাক্তি শিশ্বাল সন্্যানধন্স অঙ্গীকার 
করেন, তিনি নিশ্চিত তিন কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৯০ ॥ 

ংসারে থাকিয়া! গামি নিজ শক্তি অনুসারে তাহার কর্তব্য আপনাদের সেবা 

করিব | অতএব আপনার! সেই সাধুর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কূপ! করতঃ তাহার 

আএনবান্যার পরিপণহা কামনা করুন ॥ ৯১ | 

শীবিশ্বস্থরের এই বাক। শ্রাবণ করিয়! ভার্ধ্যার সহিত শ্রীমান্ মিশ্রবর তাহাকে 

কোলে লদ়্ বাভ্যুপলের দ্বারা আলিঙ্গন করতঃ অপার প্রেমানন্দ-সাগরে মগ্ন 

হইলেন ॥ ৯২ ॥ 

ইতীত্যাদি প্রীগৌরলীলামূৃতে শেষ গৌগণ্ড বিলান নামক দশম আন্বাদ ॥ 



একাদশ আম্বাদও 

তদেবং সপ্তম্যাং সমায়াং (১) সমাপগ্ায়ামষ্টম্যাং স্পঞ্টমায়াং (২) তন্তাং 

“নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কান্ডা রূটুসৌবন” ইতি শ্রীভাগবতোক্তদিশা [১০৫৫৯] 
তস্ত কৈশোরং বয় প্রবরৃতে ॥ ১॥ 

সহাবিভ্ভভিব লবান্মহীক্ষিও 
পরস্য বাতা বিষচয়হধিকারস্ 

কচঢ্রীতি ষদ্বণ্ কুর্রহেস্ম ভদ্বন্ 
তপৌগওসতধাহপি বিভ্ভোবয়স্তণ্ড 0৯7 

সচ্ছ্যা বিখণ্ডিভ-স্ুবর্সিমানতশোজাং 
রোমাবলি-সমুদয়াগ্ছরস্তলীক্স্। 

০নভ্রান্ত-কিধিওরদি০তাভ্রম-তশোণভ্ডাবং 
৫ক০্শোরসন্ত্য নবমাজ্সনি চিন্তয়ামি 0 ৩ 

(১) বলবে, (২) স্প। মা শোভা বস্যা।স্ত। দুগ্ঠ!ং সতা।ং ॥ ১ 

এইরূপে সপ্তম বদর দমাণ্ত হইলে এবং ং অঙ্টম বৎসর স্পষ্উশোভা সম্পন্ন 

হইয়া উপস্থিত হইলে _"সেই কুষওণন্দন প্রদ্যন্সের যৌবন উদগত হইয়ছিল+__ 
হ্বীমন্ভাগবত কথিত এই প্রক্তরিয়। অন্ুপারে অচিরকাল মধ্যে শ্রীবিশ্বস্তরের কৈশোর 

বয়স প্রবৃত্ত হইল ॥ ১॥ 

মহা-বৈভব সম্পন্ধ বলবান্ নুপতি ঘেমন অন্য রাজ।র বিষয়ে অধিকার 

স্থাপন করে, সেইরূপ মেই কৈশোর বয়নও প্রভুর পৌগণ্ড মধ্যেই অধিকার বিস্তার 

করিয়াছিল ॥ ২ ॥ 

তখন সগ্যো বিদীর্ণ স্বর্ণের ন্যায় তাহার শোভা, বক্ষ স্থলে রোমাবলির 

প্রকাশ এবং নয়ন প্রান্তে শ্বন্দর রক্তিমা ঈষহ উদিত হইয়াছিল। আমি তাহার 

এই নবীন কৈশোর হৃদয়ে চিন্ত! করি ॥ ৬ ॥ 



৬১৯১২ 

পপি 

শ্বীগ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 

প্রধিন্ভী তনত্র-চত্োর-সহংহতিহ 
বপুজ্মভাং ভাপসমুহ-হারিণী | 

নবীন-৫ক০শা র-শরণ্খসমাগচেম 

বপুশ্ছটা। গৌরবিধুরবর্দত ॥ ৪ ॥ 

প্রভা গ্র-তক০শারবয়ঃ পচয়াধচর 
লাবণাযকীলালচয়হ প্রবর্ষতি 1 

০কদ।রিকায়। 0৩) মুদভুছরস্থচেল 

োমালি-শস্পাঙ্থুর-তলখিকী প্রচ্ভাহ ॥ ৫ 0 

তদান্য 65ক্ষণাক্ততাবলক্ষচয়া- 

দ্রগিম্ভচয়াঠ কমশ্চন তশাণি০মাদদগাঞ্খ। 
উপক্রুচ্ম পীকবিতধর্শথ1 ভঢবন্ 

সনাহ চর দাড়িসবীজসগ্তেল ॥ ৬৪ 

উপভ্রু০ম০ণাপচয়ন্ত্য ৫দাসহাঃ 

স্বনলিতধী সংস্ি ত০য়াত্তদীস্থ্য 

ব্রুঢেমণ মধ্যং খলু রাঁগিঢ্চেল- 
প্রসঙ্গভঃ কাশ্শীমবাপ ৫১ শে ॥ ৭0 

(৩) শ্বলক্ষে তর ॥ ৫ ॥ 

(৪) অন্য হপি মদমবাগিক্গনসঙ্গাৎ স্বনিকটগ্তস্ত বৃদ্ধা। কাশ্যমাপ্পোতি ॥ ৭ ॥ 

নবীন কৈশোরবপ শরতের সমাগমে গৌরবিধূর অঙ্গচ্ছট নয়নরূপ চকোর 
সমুভের আনন্দ বিধান ও শরীরধারী জীবগনের তাপনকল হরণ করিয়া বদ্ধিত 

হইয়াছিল | ৪ ॥ 

নবীন কৈশোর বয়সরূপ জলধর লাবণ্যরূপ জলরাশি ব্ষণ করিতে লাগিলে 

প্রভুর বক্ষ;স্থলবূপ ক্ষেত্রে রোমাবলীবূপ তৃণাস্ুর সমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫ ॥ 

পরিপক্ক হইবার উপক্রমে সুন্দর দাড়িন্ববীজ শ্রেণীতে যেমন রক্ভিমার উদয় 

হয়, সেইরূপ গৌরের সুচিকণ শ্বেতবর্ণ নয়নপ্রান্তে অনির্ববচনীয় রক্তিমার উদয় 

হইয়াছিল ॥ ৬ ॥ 



একাদশ আসম্বাদঃ ১৯৩ 

বক্ষঃস্থলং হারি ৫৫) যদস্য মাংসং 
মধ্যস্ত জচ্হ্ে ভবত্তচিতং ত্খ। 

উদারভাভ্ডাগপি ৬৬) সন্থিষুগ্রাং 
জহার যত্তক্তদতীন চিত্রম্ ॥ ৮ ॥ 

তদেবমস্টমমস্টমম (৭) বলাকা সত্য পরমা রুষো৷ হায়নং মহায়নং (৮) মহায়নং 
মহাকৃতুকী মিশ্রবরঃ সবিতরি বিতরিতুমুগতে মঙ্গলমঙ্গলক্মমীপুণে ক্ষপাপতাবপাপতা- 
বলিতে সর্বস্তরাজীবে জীবে হেয়তারহিতে হিতে সর্বশুভোল্লাসময়ে সময়ে তন্যোপ- 
নয়নং নয়নন্দিত-জনবরো নবারোহ-পুলকাঙ্ক।রঃ ৯) সমারেভে ॥ ৯ ॥ 

ন বন্দুরাসীঞ্ ক্ষিভিসগ্ুডল তদ? 
স সিশ্রবণর্সাণ ন ষা নিসন্স্িভঃ 

নিমন্ত্রণং তচ্চ ন চাচকর্ষ ষন্ছ 
৭ তদালয়্ং প্রতি | ১০ ॥ 

(৫) হাববৎ অগচ গবণনীলম, | ) মত অগচ দাত তাধুক্তম্, তৎ মাং সম্ ॥ ৮ ॥ 
(7) অগ্তা প্যাপ্টা মা শোভা যন্ত তত, | আশু ব্যান্ছো]। (৮ ৮) মভোৎসবপ্রাপকম্। (৯) নবারোহাঃ 

শ্রপকীদ্ুবা যন্ত ॥৯| 

এ জগতে নিকৃষ্ট বিধয়াভিলাধী ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তিও যেমন নিজ্তের 
নিকটবর্তী কোনও লোকের শ্রীরুদ্ধিতে স্বয়ং কুশতাপ্রাপ্ত হয় সেইরূপ তখন নিজ 
নিকটস্থিত বিশ্বন্তরের বাকুদ্বয় বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলে মনে হয়, তাহ।র মধ্যদেশ 
অধমরাগিজন সম্পর্কে মে৭ব| রন্তবর্ণ বস্ত্র সম্পর্কে) ভ্রমে ক্রমে ক্ষীণতাপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল ॥ ৭ || 

তাহার মণোহর অথবা অপহরণশীল বা হারবুক্ত বক্ষস্থণ যে কটিদেশের 
মাংস হরণ করিয়াছিল, তাহা সনুচিত হইতে পারে, কিন্তু উদার হইয়া উরুদ্বয় থে 
কটিদেশের ম।ংস হরণ করিয়।ছিল, তাহা অতিশয় বিচিত্র ॥ ৮ ॥ 

এইন্ধপে পরম আ.য়ুঘ্বান পুত্রের অতিশয় শোভা সম্পন্ন -আনন্দপ্রদ-অফ্টমবর্ধ 
দর্শন করিয়। মিশ্রাবর মহানন্দে __সূর্ধ্যদেব মঙ্গলদানে উগ্ত হইলে, চন্দ্র সকলকলার 
শোভায় পুর্ণ হইলে, নকল দেবতাগণের মশ্রয়ন্বর্ূপ ্যাকাশ নির্দোষ হইলে 

কপ পিপি জি ০৮ 



৯৪৪ স্্ীপ্রীচগীরাঙ্গ-চল্পুঃ 

ছ্ারং দ্বারং প্রতি সমভ্ভবল্সিশ্রবর্মস্ গীত 
গীভং গীতং প্রতি বনুবিধং বাচ্যুদ্বৎদ্বমা সীঞ্চ । 
বাছং বাছাং প্রতি নটগতণঃ কল্লপিভং ন্ৃত্যমগ্র্যং 

ন্নভ্যং ন্বত্যং প্রতি মতিহর। বাঞ্জকা ৫৯০) ব্যক্তভিমাপুঃ 0৯১৯) 
তদ। চ শ্রীমন্মিশ্োরসেন (১১) বসেন রসেন ম্নানাদিকং বিধায় বিবিধায়-(১২) 

বিপান-পুর্ববকং পিতৃদ্দিবিষদো বিষদৌজ্জবল (১৩)-গন্ধপুপ্পাদিভিরর্চয়িত্বা তনুনপাত্য- 

নূনপা ত্য মলাজ্যেন (১৪) হোমমহো মমতার্দ্ধদয়েণ চক্রে, বেন চক্রে বিদ্ধানাং দাণ্ডে 

শ্যপাতি (ক) ॥ ১২ ॥ 

(১০) মলাহরা আপিনদাহ ॥ ১১ ॥ 

(১১) মিশ-পধানেন, (১২) অনহ শুভাবতো। বিধি:, (১৩) শুরু, (১৪) বঙ্গ অনুনং,, পতিতুং শীপং বশ 
তেন বিমললুংতেন, (ক) যেন হোম-মহেন বিদ্লান।ং সমঠে দণ্ডে। হপাতি ॥ ১২ ॥ 

স্পা 

হেয়তাবর্জিলত ও মঙ্গলময় গুরুবারে সর্ববশুভোদয়বুক্ত জনবৃন্দকে থানিয়মে 
আনন্দিত কর, শবোদ্গত পুলকাবলী ভূষিত হইয়া তাহার উপনয়ন কাধ্য আন্ত 
করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ 

তখন পৃথিবীতে এমন কোন বন্ধু ছিলেন না, ঘিনি মিশ্রবর কর্তৃক [শিমজ্জিত 
হন নাই এবং (সইর্ূপ নিমন্ত্রণ হইয়াছিল না নাহাতে সমস্ত বন্ধুবর্গকে তীহার 
গহাভিমুখে আকষণ না করিয়াছিল ॥ ১০ ॥ 

তখন মিশ্রবরের প্রতিদ্বারে মঙ্গলগীত হইতেছিল । প্রতিগীতের সঙ্গে সঙ্গে 
বহুবিধ বাছা বাজিতেছিল। প্রত্যেক বাছ্ের সাঙ্গ সঙ্গে নটগণ অতি শ্রন্দর নৃত্য 

করিতেছিল এবং প্রত্যেক নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মনোহর অভিনয় প্রকাশ 

পাইতেছিল ॥ ১১ ॥ 
তখন শ্রীমান্ মিশ্রবর আনন্দে জলের দ্বার! স্রানাদি করিয়া নানাপ্রকার 

শুভবিধি বিধান পূর্ববক শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল গন্ধ পুষ্পাদিদ্বার৷ পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের 
অচ্চনা করিলেন এবং মমতার্্-হৃদয়ে অগ্নিতে প্রচুর পরিমাণ নির্মল ঘৃতেরদ্বারা 

হোমক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন যে মহোৎসবের দ্বার তিনি বিঘ্বসমূহের উপর দণ্ড 
[*পাতিত করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ 
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তদ? প্র্ভামিশ্রপুরম্দরাগিতা 
ররাজ মচধ্য বত মুঞ্জঢিমখল। । 

পচক্সান্থুতধমল্থনদণ্ডমন্দ রং 
প্রচব্টয়ন্ বাস্সুকি-নাগরাডিব ॥ ১৩ ॥ 

সমপিতং তন ভঢ্দাপবীতং 
সিতং প্রচ্ভার্বক্ষসি সংররাজ। 

উরস্)০সশন্য বিজ্ৃতিম্পুচন্যে ০১৫) 
যথাধি০পা ভাতি ভুজঙ্গমানাম্ ৪১৮ 0 

অথ মিশ্র।খণ্ডলোহখণ্ড-লোত্রধারাবিলোর৷ (১৬) বিলোক্য স্থৃতন্ত শোঁভাং 

দ্বিজানাং স্বতৈজসাহবিত্রীং সাবিত্রীং তমজিগ্রহদা গ্রহদারিদ্রযেবিধুরো ১১৭) বিধু- 

রোচিফুর বদনম্ ॥ ১৫ ॥ 

সাবিত্র্াং 2তন লক্গায়াং ০ভজজ্ততস্যাদগাদ্ত্শ স্ । 
সধ্যাহঢবলা-সন্বত্ছ্ধে নায়কতত্তব ১৮) রাচিষ স্ ৪১৬ ॥ 

(১৫) বিভৃতিশুন্ ইতি গৌবত্বম্ ॥ ১৪ ॥ 

(১৬) অথগুনেত্রগ্রবাহেণ আবিলম্ উরে! বক্ষঃ যন্ত, (১৭) আগ্রহ-দারিদ্রেণ বিধুরোঃ বিকল, 

আগ্রতযুক্ত উত্যর্থ;: ॥ ১৫ ॥ 

ঘটার সমুদ্রের মস্থনদণ্ড মন্দর পর্ববতকে বেষ্টন করিয়া নাগরাজ বান্ুকি নেমন 
শে'ভা পাইয়াছিলেন, মিশ্রপুরন্দর কর্তৃক প্রভুর কটিদেশে অপিত মুগ্ধমেখলা তখন 

সেইরূপ শোভা পাইতেছিল ॥ ১০ ॥ 

মহাদেবের ভম্মরহিত বক্ষ/স্থলে সর্পরাজ যেরূপ শোভা পান, মিশ্রবর কর্তৃক 

প্রভুর বক্ষ/ম্থলে প্রদত্ত শুরুবজ্ঞেপবীত তখন সেইরূপ শোভা পাইতেছিল ॥ ১৪ ॥ 

অনন্তর মিশ্রেক্দ্র নয়নজলের অজভ্রধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়। পুত্রের 

শোভ। দর্শন করতঃ পরম আগ্রহভরে চন্দ্র অপেক্ষাও অতি সুন্দর বদন বিশ্বস্তরকে 

শিজ প্রাবে ছিজগণের রক্ষাকত্রী সাবিত্রী গ্রহণ করাইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ 

২ ৯৯ এ. পি 



২৯৬ ন্ীল্মীগীরাঙ্গ-চল্পুঃ 

তচ্চাবলোক্য বিলক্ষাণি (১৯) লক্ষাণি লোকানাং পরামস্্ডঃ__কিময়ং 

সনন্দনে। নন্দনো বিধাভ জাতবেদা (২০) ঝা বেদাঁবাহিতো হিতো৷ দ্বিজানাং, 

দিবাকরে! ব! করেণ দ্রাবিততম। বিতত-মাহাজ্য্যো। ভবতি, ঘদীদুশং তেজো মানবেহমান- 

বেদবিজ্ধে (২১) হুপি ন দৃশ্যত । শীয়তে ঘথা বামনম্য মনস্ততিবিস্ময়াবহমহো 

মহেহুস্থাপি তথেক্গতে, তত কিংবা ম এবায়মিতি ॥ ১৭ ॥ 

. অথ মিশ্রনাগে বাগোচিতং বৈণবং নবং দণ্ডমপি গ্রাহয়ামান তেন। 

রক্তঞাংশুকাতঃ কুশজাত০শোভ্ডি- 

হঢকজ্ঞালসদ্দও-নিঢিষবাগাণিঃ | 

মুণ্ভনম্তীমর-সঞ্রেভিডে। 
0গীরজ্তদ1! ভানুরিব বারাজঞ্ড ॥ ১৮ ॥ 

পি পাশ শা ২৯৭ পপ ্ঃ সা নিন 5 এ স্পা পপািিশিশীশী  পিশী পিল 

(১৮) ্াস্তোব ॥ ১৬ ॥ 

(১৯) পিন্মগযুকাণি, (২০) অগ্িত (২১) অপবিগিতবেদজ্জেহপি ॥ ১৭ ॥ 
পপি পপ শপ শীত তি শশা শিট শিপ 

মধ্যাহৃবেলার মম্বনধপ্রাপ্ত হইয়! প্রভাকর সূর্ধ্যের তেজ; যেমন অত্যন্ত বৃদ্ধি- 
পায়, প্রত সাবিত্রীল।ভ করিলে ঠাহার তেজও সেইরূপ অতিশয় প্রকাশ পাইয়ীছিল 

॥ ১৬ ॥ 

তাহ! দেখিয়। লক্ষ পক্ষ পোক বিস্মিত হইয়! বিচার করিতে লাগিল_ ইনি 

কি ব্রঙ্গারপৃত্র সণন্দন অথবা বেদে উপস্থাপিত ব্রাঙ্গণগণের হিতকারী জাতবেদ! 

অগ্নি কিম্বা রশ্বিদ্ধারা অন্ধকীরশাশী বিস্তৃত মাহাত্ম্যশালী দিবাকর? কারণ, এবন্বিধ 

তেজ; কখনও অসীম বেদচ্ত্ধ মাশাবও দেখা নায় না। অহো! মনের অতি 

বিস্ময়াবহ বামনদেবের তেজের কথ। যেরূপ শুনিতে পাওয়। মায়, ইহার তেজ ও 

সেইরূপ দেখিতেছি। সুতরাং ইনি সেই বামনই হইবেন ॥ ১৭ ॥ 

অনন্তর মিশ্রবর তাহাকে বাগোচিত নূতন বেখুদণ্ডও প্রদান করিয়।ছিলেন। 
অঙ্গে রক্তাংশুকধারী (রক্তবসনধারী) হস্তে কৃশশ্রেণী শোভিত সুন্দর দন্তযুক্ত গৌর 
তখন ব্রণের সমস্ত তেজ; বিকীরণ করিতে করিতে রক্তাংশুক রেন্তবর্ণ-কিরণশালী) 
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ততো গ্রহীত-দগ্ডপাত্রো ভগবান্ মাতরং যযাচে-_ভিক্ষাং দেহি জননি ! 

দেহিজন-নি্নপ্কনীয়-চরণে ইব। 

থলাধ7ঢক্ষা। ভুত্ভো। বসতিরপি রজ্বীকরচয়ঃ 

সমস্তপ্ীমুলং ভব কমলা ষন্থ্য গৃশিনী | 
অঢ্হ। ভাগ্যং শচ্যা ভবতি নহি তৰগ্ভং স জগবান্ 

স্বর্পং ষস্য্যাং ভিক্ষাসক্ুরুত মহাচপ্রমবিবশিঃ ॥ ১৯ 0 

সণ তু স্ুতত্ত্য বচনং পরিগীয় নভ্র- 
পল্ম-ক্ষর-সলিলবিন্দ্ুকরহ্হি তাস্যয1 | 

সব্রক্র-ভক্ষ্য-খচিভং পরিগ্ুহ্য পাত্রং 
তটল্স দঢ্দে প্রথম্মণ সুতখন ভিক্ষাম্ 0 ২০ ॥ 

ততশ্চ মাতৃবৃন্দ-পিতৃবন্ধুপ্রমুখেধু লব্ষন্্রখেযু সকলজনেযু ভিক্ষীং দরদানেযু 

গঙ্গাভভ্ি-রপক্ষীবো (২২) রম্তাতরুবিক্রয়াজীবে! ধনসম্পর্কশুন্যধ।মা ্রীধরনাম। 

ব্রাঙ্গণে। মনসেদং পরামমর্শ ॥ ২১ ॥ 

(২২) ক্ষীবে। মত্ত; ॥ ২১ ॥ . ্ 

কুশশোভিত হস্ত, সুন্দর দত্তবিশিষ্ট এবং অনন্ত দেবতাগণের প্রতি সমস্ত তেজো- 
মেচনকারী সুধ্যের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ 

অতঃপর দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহন করিয়া ভগবান্ জননীর নিকট গিয়া যা 

করিলেন_-“হে জননি! আপনার চরণ দেহধাঁরী জনবৃন্দের বন্দনীয়। আপনি 

আমকে ভিক্ষাদান করুন।৮ ভূত্য ধাহার ধনাধ্যক্ষ কুবের, সমস্ত রত্বাকর 

সমুহ ধাহার বসতিম্থল, সমস্ত সম্পদের মুল কমলা! ধাহার গৃহিণী, সই ভগবান অত্যন্ত 

(প্রমাধীন হৃইয়। স্বয়ং যাহার নিকট ভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শচীদেবীর ভাগ্য 

কাহারও বোধগম্য নহে ॥ ১৯ ॥ 

পুত্রের সেই বচনামৃত পান করিয়া শচীদেবীর নয়নকমল হইতে ক্ষরিত 

জলবিদ্দুসমুহের দ্বার তাহার বদন সিক্ত হইল। তিনি উত্তমরত্ব ও ভক্ষ্যদ্রব্যযুক্ত 

পাত্র গ্রহন করিয়া প্রথমেই তাহাকে সুখে ভিক্ষাদান করিলেন ॥ ২০ ॥ 

পি পিপিপি তত | শপ শপ্িাপপী পসীী সস সস 



২৯৮" স্বীশ্গীগীরাঙ্গ-চল্পুঃ 

সাপিব্রদীক্ষা-মহসি প্র্ৃচত্ত, গৌরায় ভিক্ষাং দদঢেহগ্া সত্ব! 
অহস্ত্ব দান্যাম্যতিমন্দভ্ডাগ্যঃ, ক্ুঢেরণ ধাত্রা বত বঞ্চিতঃ কিম্্?॥ ২২॥ 
কিং করবৈ, রবৈরমীভিজনানামাকারিতো (২৩) হারিতোহাদরো৷ (২৪) 

গেহান্তরে হান্তরেণ তত্র গমনমবস্থাতুং ন পারয়াম্য পার-যাম্য-যাতনাস্থান 
(২৫) ইবেতি বিভাব্য বিভাব্যয়-স্রানবদনো দীর্ঘং নিঃশ্বস্ত গুহং প্রবিশ্টা জরাজীর্ণগাত্রং 
গুবাকফলমেকমাত্রং প্রাপ্যাদায় তত্র প্রস্থায় প্রবিশ্ঠ বাটাং দৃষ্টু ভিক্ষা পরিপাটাং 
নসত্রীকৃতাস্থঃ সর্ব্বপশ্চ।দ্ বিহিতান্ত; ২৬) তস্ত্ৌ ॥ ২৩ ॥ 

তঞ্চ দৃষ্ট)া বিশ্বন্তরঃ কৃতকরুণাভরঃ কঞ্চন মখায়ং তদানায়ং কর্ভমাদিদেশ। 
তেন চানীতং লজ্জাঙগালবীতং শ্রীধরনামানং প্রভুরুবাচ সমানম্_-॥ ২৪ ॥ 

(২৩) আকারিত; আহৃতঃ, (২৪) চারিত উহস্ত বিতর্কন্তাদরো! যেন সঃ ; 0২৫) পারশুন্ত-যম 
স্বন্ধিযাতনাস্থানে নরকে ইত্যর্থঃ | (২৩) সর্ব্বেষাং পশ্চাদ বিহিত! আস্ত স্থিতির্ধেন সঃ ॥ ২৩ ॥ 

অনন্তর মাতৃবর্গ পিতা ও তাহার বন্ধুগণ প্রভৃতি সকল ব্যক্তি সুখভরে 
ভিক্ষা প্রদান করিলে গঙ্গাভক্তিরসোন্মত্ত, কদলীবৃক্ষ বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা 

নির্ববাহকারী ধন সম্পর্ক শূন্যগৃহ (যাহার গুহে ধনের সম্বন্ধও নাই) শ্রীধর নামক 

একজন ব্রাক্মণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ 

আজ সাবিত্রী দীক্ষা উৎ্নাবে গৌরকে সকলেই ভিক্ষা দিতেছেন। নিষ্ঠুর 
বিধাতা কর্তৃক বঞ্চিত অতি মন্দভগ্য আমি কি দান করিব? ॥ ২২ ॥ 

কিকরি? এ সকল লোকের কম্বরে আহুত হইয়। আমি বিচারে আদর 

হারাইয়াছি অর্থাৎ বিচারশূন্ হইয়াছি। গৃহ এখন আমার নিকট অনীম যম-যাতিম 

স্থান নরকের ন্যায় বোধ হইতেছে, আমি সেখানে না গিয়া কিছুতেই গুহমধ্যে 
অবস্থান করিতে পারিতেছি না_-এইরূপ চিন্তা করতঃ ভাবী শুভকার্যের চিন্তায় 

মলিন বদনে দীর্ঘ নিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং জরাজীর্ণ 
গাত্র একটামাত্র গুবাকু ফল পাইয়া তাহ।ই লইয়া! চলিলেন। অনন্তর বিশ্বস্তরের 
বাটীতে প্রবেশ করিয়া সেখানে ভিক্ষার পরিপাটি দেখিয়৷ বিনস্রব্দনে সকলের 
পশ্চাতে অবন্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ 

জি 



একাদশ আন্মাদঃ ২৪৪৯ 

অয়ে মধুরাণয় ভক্তিবশীকৃত-জহ,তনয় ! সর্ধ্ব এব জনা? সমানীত-নানাধনা 
মহাং ভিক্ষাং দদতি, ভবাস্তুকিমিতি সর্বপশ্চাৎ কৃতাগমস্তত্রা (২৭) বিহিতোদ্মঃ 

সন বন্ততে ॥ ২৫ ॥ 

সত নআবদনে! গদ্গদবচনে। ললাপ -_'সর্ঝশুভাকর বিশ্বস্তর! দরিদ্রেতমেন 

দিজাধমেন ময়! ভবতে কিং দাতুং শক্যং কেবলং ভবছুপনয়-মহং (২৮) বিলো কঘিতু- 

মহং সমাগতোহম্মি ॥ ২৬ ॥ 

গৌরো৷ জগাদ --'অয়ি বদ্ধঘুষ্টিক ! (২৯) পুষ্টিকরো! মমামোদস্ত তৌদস্ (৩০) 
নোদক? কশ্চিদর্থো ভবত্যন্তি, তং কথং ন দদাতি”? স পুনরুবাচ--“বিশ্বস্তর! ন 
কপণার্থমহং ধারয়ামি বিধ্বস্তমুদ্ধেগমুদ্ধেগমেকমন্তরেণ (৩১) ॥ ২৭ ॥ 

(১৭) ভর ভিক্ষার্দানে ॥ ২৫ ॥ 

(২৮) উপনয়নোতসবং ॥ ২৬ ॥ 

(১৯1 কপণ, (৩০) নাথায়াঃ খগুক! (৩১) শিধবন্ডে মুদ আনন্দস্ত বেগে। বেন, উদ্বেগ: উদ্দিগ্রঠাং 

খনাকং বা ॥ ২৭ ॥ 

'বশ্বম্তর তাহাকে দেখিয়া করুণাভরে কোন একজন সখাকে তাহ।কে 

আঅ[নিবার জন্য আদেশ করিলেন। তিনি তাহাকে লইয়া আমিলে প্রভু সাদরে 

অতিলজ্জিত শ্ীধরকে বলিলেন ॥ ২৪ ॥ 

£ওহে মধুরাশয়! তুমি ভক্তিদ্বারা জাহুবীকে বশীভূত করিয়াছ। সকল 

লোকেই নানাপ্রকার ধন আনিয়। আগাকে ভিক্ষা দ্রিতেছে। তুমি কেন সকলের 

পশ্চাতে আসিয়া ভিক্ষ/দনে বত্ব না করিয়। অবস্থান করিতেছ 2৮ ॥ ২৫ ॥ 

তখন শ্রীধর নয্রবদনে ও গদগদ্বচনে উত্তর করিলেন--হে সর্ববমঙ্গলময় 
বিশ্বস্তর! আমি অতিদরিদ্র হীন ব্রাহ্মণাধম। আমার কি আপনাকে কিছু দিবার , 
শক্তি আছে? আমি কেবল আপনার উপনয়ন মহোৎসব দেখিবার জন্য উপস্থিত 

হইয়াছি ॥ ২৬৬॥ 



২০০ হ্গীকীঢেগীরা -চম্্পুঃ 

বিশ্বস্তরো বভাষে-“কৃপণাগ্রগণ্য! সন্ভমালপন্থ্যদ্বেগং দধামীতি, কিন্তু 
মদকারকং (৩২) নপুংসকতা-ধারকং, নতু চিন্তাবসাদনং পুংলিঙ্গতাসদনম্ ॥ ২৮ ॥ 

তদেতদাকণ্য বিশ্মরানন্দমগ্রান্তরে ধরামরবরে দিবিষৎসু বিলোকয়ৎস্থু 

স্বয়মেব বিশ্বস্তরঃ প্রগারিতকরস্তৎকরতো! বলং প্রকাশ্য পুগকলং জগ্জাহ ॥ ২৯॥ 

তাদেতদবলোক্য দেবা জগছঃ-- 

আচ্হে 1! দ্বিজন্তাম্ত্য শিচিভ্রঢমিতদ্ 
০বাদ্ধ,ং ন শকাং খলু ভীগচধিয়ম্। 

বর্ত০ভ সমস্য বঢতভাপমানং 

বিনা স্ুদ্টাম-ছ্িজভ্ডাগাঢমকম্ 0৩০ ॥ 
(৩২) শ্ুথক|রক আপচ5 মশুতাকরং ॥ ২৮ ॥ | 4 

গৌর বপিলেন _হে বদ্ধমুষ্টিক | কে্পণ, পক্ষে মুষ্টি ব্ধ আছে) আমার 

আনন্দের পুষ্িকর ও দুঃখভপ্ীক কোনও এক অপুর্ব অর্থ তোমার নিকট আছে, 
তুমি তাহা দিতেছ ন। কেন তাহা শুনিয়া শ্ীধর বলিলেন__বিশ্বস্তর! আমার 

নিকট একমাত্র আনন্দবেগ-ধিনাশক উদ্বেগ ভিন্ন আর কোন অর্থ নাই ॥ ২৭ ॥ 

স্পেল 

বিশ্বন্তর বলিলেন -- কৃপণাগ্রগণ্য । «আমি উদ্বেগ ধারণ করিতেছি” __ইহ। 

সত্য বলিতেছি । কিন্তু এ উদ্বেগ শ্রখকর বা মন্ততাকীরক ৪ নপুংসকত্বধারী অর্থাৎ 

ব্লীবলিঙ্গ, পরন্ত চিন্তে অবপাদজনক ও পুংলিঙ্গত্বের মাশ্রয় অর্থাৎ পুংলিঙ্গ উদ্বেগ 

নয় ॥ ২৮ ॥ 

প্রভুর এই কথা শুনিয়া বিপ্রবর শ্রীধর বিস্ময় ও আনন্দে মগ্রচিত্ত হইলে 
এবং দেবতাগণ অবলোকন করিতে থাঁকিলে বিশ্বস্তর নিজেই কর প্রপারিত করিয়। 

তাহার হস্ত হইতে বলপুর্্বক গুবাক ফলটি গ্রহণ করিলেন ॥ ২৯ ॥ 

তদার্শনে দেবগণ বলিতে লাগিলেন_-অহেো! এই ব্রাহ্মণের বিচিত্রভাগ্য 

বুঝিতে পার! নায় না। বাহার উপমান একমাত্র স্ুদামা বিপ্রের ভাগ্য ব্যতীত 
আর কেথায়ও নাই ॥ ৩০ ॥ 



পপ জলা ০৩ শী শিস পা 

একাদশা আস্মাঙঃ ২৩০১ 

উদ্দিশ্য ষং জুহুবতি হব্যমচগ্রী, ভূমীস্ুরাঃ তসাহপি পতীরমায়াহ। 
গুবাকতসকং পরমাদঢরণ, জগ্রাহ ষন্ত্যান্থয বিধি 0৩৩) ন ০বছ্যঃ ॥ ৩১ ॥ 

তদেবং ভিন্ষা-গ্রহণেন সর্বানেৰ জনাননুকম্প্য যথাঁবিধি কৃত্যশেষং 

সমাপিতবতি গৌরচন্দরে শ্রীমন্ মিশ্রপুরন্দরো দক্ষিণািভিরাচার্ধ্যমন্নাদিভিদ্বিজাদীং- 
স্থোষয়ামাস ॥ ৩২ ॥ 

| অথ স্কলশাস্ত্র-প্রবর্তকোহপি লোকশিক্ষণ-ক্ষণকৃতে (৩৪) কৃতেচ্ছঃ 

শ্রীগৌরবিধুরবিধুর-ধর্্মাচরিতং কে) স্রীগঙ্গাদাস-পণ্ডিতং শাস্ত্রাধ্যয়নার্থমুপসসার সস।র- 
বলিকর? (৩৫) ॥ ৩৩ ॥ 

যহ তনদযু পরাশরস্য তনয়ং হ্যায়হক্ষপাদং মুনিং ০০৬) 
০ষাঁচগ গ্রীলপতগ্জলিং কণভভুজং €বশেষিতেক দর্শন । 
মীমাংসাগন্গ €জসিনিঞ্চ কপিলং সাং৫খ্য ভথা পাণিনিহ 

সাক্ষাদ্ ব্যাকরত্ণ বদন্তি ভরতং কাচব্যু বিদ্বজ্জনাঃ॥ ৩৪ ॥ 
(৩৩) ভাগ্যং ॥ ৩১ ॥ 

(৩৪) লোঁকশিক্ষণমেন ক্ষণ উতৎসবস্তম্ত কুৃতে তদর্থং, (ক) অবিকলং ধর্মাচবিতং যন্তা, (৩৫) সাবেণ 

নলিন। উপহ।রেণ সভিতং কবে যশ্ত ॥ ৩৩ ॥ 

(৩১) অক্ষপাদং মুনিং গোঁভমম্ ॥ ৩৪ ॥ 

হাকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রা্গণগণ অগিতে আহুতি প্রবান করেন, সেই 

চিড়া নারায়ণও পরমাঁদরে যাহার নিকট হইতে বলপুর্ব্বক একমাত্র গুবাক গ্রহণ 

করিলেন, তাহার ভাগ্য বুদ্ধির অগোচর ॥ ৩১ ॥ 

এইপ্রকারে ভিক্ষা গ্রহণের দ্বারা নকল মনুষ্যকে অনুকম্প। করিয়। গৌরচন্দ্র 

অবশিষ্ট কণ্ম বথাবিধি সম্পন্ন করিলে শ্রীমান্ মিশ্রপুরন্দর দক্ষিনাদিারা আচার্য্যকে 
এবং অন্নাদিদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ 

অনন্তর গ্রীগৌরচন্দ্র সকল শাস্ত্র প্রবর্তক হইলেও লোকশিক্ষারূপ উৎসবের 

নিমিত্ত ইচ্ছ,, ক হইয়া! অবিকল ধন্দাচরণকারী শ্রীগঙ্গাদাম পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র 

অধ্যয়নের জন্য উৎকৃষ্ট উপহার হস্তে লইয়া! উপস্থিত হইলেন ॥ 5৩ ॥ 



২৩০২ হ।শীগী র।ঙগ-চ ম্পুঃ 

সচ ঘণাবিধিকৃতবন্দনং মিশ্র-নন্দনং নিবেদিতাভি প্রায়ং দত্তগ্রীতিদাঁয়ং লহাদরেণ 

স্েহভরেণ স্বীকৃত্যাধ্যাপয়িভুমারেভে ॥ ৩৫ ॥ 

সক সক্কদ্ 2গীরবিধুগু রার্স,খা- 
দাক্র্ণয শান্পাণি ষদগ্রভীদঢসী । 

ন ভদ্িচিপ্রৎ ষদগুং পুরাবিদঃ 
সবস্কভাখ্ল ভহা।6চজন্সিতির ৮৩৬ ৪ 

ব্যন্ভিং সম্চ্ছন্তভ/চল।দ্গু০রা-0৩৭) ছ্িতং 
নর্ত,ং জনতা জড়জপ-ধারিনী (৩৮১। 
পিছ ভতিচ্গগ বর ্ রিহ যথা নদী- 

সট। সমাপগ্ভভ ষাদসাং নিবধিম্ ॥ ৩৭ | রর 

(৩৭) চঞ্চল [দ16 ধ্যাত পক্ষে মহতোইচলাং পর্নিত।ঙ (৩৮) [৭1 পক্ষে  অগডেতিজ্ছেদঃ ॥ ৩৭ ॥ 

পগুতগণ ধাহাকে বেদে পর।শরণন্দন বেদব্য।স, ন্যার়শান্ত্রে অক্ষপাদ দ গৌতম 

মুনি, নোগে শীপতঞ্জীণি, বৈশেষি কদর্শনে কণাদ, মামাংসাতে জৈমিনি, স।ংখ্যে কপিল, 

ব্য।করণে মাক্ষাৎ পাণিনি এবং কাব্যে ভরত ঝবলিতেন ॥ ৩৪ ॥ 

মিশ্রনণ্দন বিশ্বন্তর তাহাকে মথাবিধি বন্দনা করিয়া নিজ অভিপ্রায় নিবেদন 

করিলে পণ্ডিত গঙ্গাদান সাদরে উহাকে গ্রাতিদান করত? তাহার কথা স্বীকার 

করিয়! ম্নেহভরে তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ০৫ ॥ 

গৌরবিধু গুরুর যুখ হইতে এক একঝ|রগাত্র শুনিয়াই বে শাস্ত্রনকল ধারণ! 
করিয়াছিলেন তাহ! বিচিত্র নাহ, কেননা, পুরাতত্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে সরম্বতী- 

পতি বলিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ 

মহাপর্ববত হইতে প্রকাশ লাভ করিয়া জনগণের হিতপাঁধনের নিমিত্ত জল_ 

রূপধারিণী নদীশ্রেণী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ ধীর স্বভাব গুরু 

হইতে প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া মানবগণের মঙ্গল করিবার জন্য চৈতন্যরূপধারী বিদ্যাসমূহ 

শ্রীগৌরহরিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ 



একাদশ আস্মালঃ ২৩০৩০ 

তদেবং বিদ্যাভ্যা ল-দক্ষতয়াহক্ষতয়। সেনয়া হিতানিৰ হিতানি ব্যস্ত! 

সতীর্থান্ পরাভবদপরাভব-দহনঃ (৩৯) ॥ ৩৮ ॥ 
ষছ্যতোযেতক। গুরুরুপদিদে০শকটধটবষ সন্ব্বান্ 
তগীচঢর ধীমভ্য ৫০১ ধিকমুদয়ৎ প্রাপ বিদ্যা তথাপি ॥ 
সুর ৫৪৯) ৫রাচিন্লিকিরতি সমং সন্ততি। লোকমণধ্য 
বাড়ং সুর্র্ষযাপলগিরিত০ট জুস্তত্তি হি প্রকাশঃ ॥ ৩৯ ॥ 

তাদুশগ তন্ত বিগ্যোদয়গবগত্য মতাধ্বদূরে পুরে প্রমোদন্তয মগ্নোলগ্নো 

বিস্ময়ে গরুরুও সংশয়েন মনসেদং বিমমর্শ-॥ ৪০ ॥ 
অঢহ1! কিমাশ্চর্স্যচিদং ময়] সক্কদৃখ- 

ছুচাতেত শান্ত্রমতীব ছুর্গমম্ ॥ 
তদপায়ং মিশ্রপুরন্দরা আজঃ 
সমগ্রমভ্যস্যভি জ্রমন্তরা ॥ ৪১ ॥ 

(৩৮) রিচা নে রি চ্ছেদঃ 7 ॥ ৩৭ ॥ 

(৩৯) 'অপবেমাং স্বীয়ানাম্ ; 'অভবস্য অমঙগল্য দহন ॥ ৩৮ ॥ 

1৪০) প্রশস্তবুদ্ধিযুক্তে, (৪১) শ্াধেযে ॥ ৩৯ ॥ 

এইপ্নপে নিজ জনের অমঙ্গলহারী প্রভু - অক্ষত ত সেনাদবার। শক্রদিগকে হ জয় 

করিবার ন্যায় বিগ্যাভ্যাসের নিপুনত৷ দ্বার৷ সকলের মঙ্গলবৃদ্ধি করতঃ সতীর্ঘগণকে 

পরাগিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ |] 

যদিও.একজন মাত্র গুরু একবার মাত্র সকলকেই উপদেশ দিতেন তথ।পি 

পরম বুদ্ধিমান্ গৌরচন্দ্রে বিদ্যা! অধিক প্রকাশ পাইয়াছিল। যেহেতু সুর্য সংসার 
মধ্যে সর্বত্র সমান ভাবে কিরণ বিকীরণ করিলেও সুর্ধ্য কান্তমনিময়পর্ববততটে 
তাহার অধিক প্রকাশ হুইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ 

পণ্ডিত গঙ্গাদাস তাহার এরূপ বিদ্যায় উন্নতি অবগত হইয়! মনোমার্গের 

অগোচর আনন্দ প্রবাহে মগ্রও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অত্যন্ত সংশয় ভরে মনে মনে 

এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন । ॥ ৪০ ॥ 



২৩০০৪ শ্লীঞক্সীচগারাহ-চল্পঃ 

ঈদুশী চ মেধা কেবলং বলদেব-দ্রেবকীনন্দনয়োরেব পুরাণেষু আয়তে, নান্য্তয | 

ততো! বিতর্কণীয়ময়ং ক ইতি ॥ ৪২ ॥ 

অয়ঞ্চোপনয়নাবধিন্নানসময়।দন্যদা বিষু্প্ভাং পদং নাপ্পয়িন্যামীতি প্রতিজ্ঞাং 

চজে, ততোহদ্যৈব মন! সংশয়োহয়মপনেয় ইতি পরামুশ্য শি্য-সমুহং স্বন্বদাদনায় 

সাদয়িত্ব। তন্ম্র-সহিতঃ ম্নাতুং অরসরিতং সসার ॥ ৪৩ ॥ 

তত্র চ ভৃতীয়জন-রহিতে তীর্ঘে স্নানাদিসংপাগ্ঠ গৌর-সুন্দরে শাখিচ্ছায়।- 

মধ্যাসীনে সা স্ানাদিবিধায় পিতৃ-তর্পণায় পাথপি প্রবিষ্টস্তমুবাচ ॥ 8৪ ॥ 

0ভ্ডাক্ভীভ বিশ্শ্তর । ভীরভ্ভচমী 
পিস্সতা সংস্থাপায ভিলন্য্য পাত্রম্ ॥ 

উহা সম্ভর্গণমারঢভ ৫-) হুহং 
ততস্তদানীব্র সমর্পয় ক্রম ॥ ৪৫ ॥ 

(৪২) রনি ॥ 8৫ ॥ 

অহে! কি আশ্চধ্য ! নতি দুর্গম থে শাস্ত্র আ মামি একবার মাত্র বলি তেছি 

এই মিশ্রপুরন্দর-নন্দন বিনাঘত্বে তাহা সমগ্রই অভ্যাস করিতেছে ॥ ৪১ ॥ 

এই গ্রকার মেধা কেবল পুরাণে বলদেব ও দ্েববীশন্দন কৃষ্ধেরই শুনিতে 

পাওয়া সায়। অন্য কাহারও শ্রনিতে পাওয়া যায় না, অতএব “এ বালক কে” 

ইহাই বিতর্কের বিষয় ॥ ৪২ ॥ 
এই |বশ্বস্তর উপনয়নের সময় হইতে "ন্ন।নের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে 

গঙ্গায় চরণ অর্পণ কারৰ না” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে । অতএব অদ্ভই আমি 

এই সংশয় দূর করিব, এইরূপ বিচার করিয়! শিষ্গণকে নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়া 

দিলেন এবং কেবল মাত্র তাহাকে সঙ্গে লইয়া! স্থরধুনীতে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ 

সেই তৃতীয় ব্যক্তি রহিত গঙ্গার ঘাটে গৌরমুন্দর স্ানাদি ক্রিয়। সম্পন্ন 
করিয়া বৃক্ষের ছায়ায় বিয়া রহিলেন। এ দিকে শ্রীগঙ্গাদান স্ানাদি করতঃ 
পিতৃতর্পণের নিমিত্ত জলে প্রবিষ্ট হইয়! তাহাকে বলিলেন ॥ 8৪ ॥ 



একাদশ আস্মাাঙগঃ ৩০৫ 

এতাং সমাকর্ণা গুতরাহ সরস্কভীহ 

বুদ্ধা চ ভস্তাশয়সীশ্ররেশ্বরঃ ! 
তিলস্থ পাভ্রং পরিগ্নহ্য জাহবী- 

জলং প্র তীবাঙিস্রসঢরোজসক্ষিপক্খ ॥ ৪৬ ॥ 

তঢদব তস্থ্যাডিত্র-সমর্পশিস্থত্লে 

সঢরাজ5মকং সমক্ভত্দিচ্ছয় | 
পরাঙিস্রবিন্ঠাসক্ুবীতরত্তথা 

তচয়াক্গপত্র্যা পঢ্দ ্াধান প্রভৃঃ ॥ ৪৭ ॥ 

0গীচ্রচ্্রয্প। ভদ্যুগলং সঢরাজঢয়। 
রভুদদিতি ব্যাত্িয়চতহুখিটলর্জটনঃ ৷ 

অহস্ভ মচ্ন্যযহুস্য গদস্পুগাশয়া ৩) 
প্রসারিভং জহনুজয়া করহয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ 

শশা ২ শিশপপাপিপপীশিপি শী আাক্িপজি ৯ সরি পিসী ন্ শি শন 5০ পপ পপ লা ৯ তপ্ত সি্পকশ” সপীাাপা 

(9৩) স্পুক্ স্পর্শত 01:8৮ ॥ 

বস বিশ্বস্তর! আমি ভুলিয়া তীরে তিলপাত্র রাখিয়া এখানে আঙিয়া 
তর্পণ আরন্ত করিয়াছি । আঅতএব তুমি আমায় তাহা আনিয়া দাও ॥ 8৫ ॥ 

গুরুর এইকথ! শ্রবণ করিয়া এবং তাহার হদয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়। 

পরমেশ্বর তিলের পাত্র লইয়৷ জাহ্ুবীজলের উাদন্যেই যেন চরণ কমল চালন! 

করিলেন ॥ ৪৬ ॥ 

তৎক্ষণাৎ তাহার চরণ অর্পণ স্থানে তাহার ইচ্ছাবলে একটী কমল উৎপন্ন 

হইল । অন্য চরণ বিন্যাস স্থানে সেইরূপ আর একটী কমল উৎপন্ন হইল। 

প্রভু সেই দুইটী পদ্মের উপরেই পদ স্থাপন করিলেন ॥ ৪৭ ॥ 

শ্রীগৌরের ইচ্ছায় এ পন্মদ্ধয় উৎপন্ন হুইয়াছিল-_-সকল লোকে একথাই 
বলে। কিন্তু আমার মনে হয়_-গৌরের চরণ স্পর্শ করিবার আশায় জহ,তনয়! 
নিজ করদ্বয় প্রসারিত করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ | 



৩০৬ ল্ীল্পীগোরাঙ্গ-চস্পঃ 

গৌরস্য পাদযুগলং জলজাতবৃন্দং 
বাঁডং পরাভনদিতি প্রবদন্তি ষক্ত তহাঃ 08৪) 

তচলাম্বঁষতি কিল তবদঘ্িভুং জঢ্নীগং 
মঢন্য তদন্বুজ-যুড্গাপরি সংররাজ 05৫) ॥ গন ॥ 

কিংবাস্ত পাদযুগলং শতপত্র রাজী _ 
০মণন স্বমিত্রমিভি তন্ত্য বিলাক্য ৫৪৬) তহ্ছি ॥ 

সন্ধা-বিভঞ্জন (৯৭) হ্ুপস্থিভসুন্সিতং স্ 
তস্থ্যা ছয় স্বয়মদঃ প্রশয়াদ্দধার 0৯৮১ 8 ৫০ ॥ 

কণিঢ্কোপরি পন্নস্য ররাজ চরণ প্রভা । 
ন্বর্ণ-ভ্ভতঃ পুষ্ট প্র্ভীঢভ ভান্গুমানিৰ ॥ ৫৯ ॥ 

তদেতদালোকা শ্ররসিদ্ধযোগিজনেযু জয়ধ্বনিং বিদধানেযু তত্রৈব স্থিত; 

কলিবুগজীবেধু ভাবুক প্রক্রভাজনং (৪৯) করভাজন শ্গমন সীদং অগাদ_ | এ রঃ 
শত শিপ ও তি শশী ০ শশা ৭ 

(৪8) ভ্ঞাঃ পর্তিতী, (৪৫) ২ ৬২পাদযুগণম্, অন্টেহপি পরাভূতস্তেপরি রাজত্যেব ॥ ৪৯ ॥ 
(৪১) তম্তা পাদবুগলন্য, পলে।ক্য শ্থিভায়। ইতাযধ্যাহাধাং 2 0৪৭) প্রতিনচ্ঞাভঙ্গত 5 (৪৮) পদ্মশ্রেন।; 

সংস্পশ।ৎ দ্বরমুখাগ অদঃ পাদযুগলং পণশ্বাৎ দধার, অন্তোহপি স্বামত্রশ্ড প্রতিজ্ঞ ভ্গং দু, তং 
রক্ষঠ্োন ॥ ৫০ ॥ 

(৪৯) ভাবুক-প্রকথং শু্াসমুহং ভাজয়তি প্রাপয়তাতি ॥ ৫২ ॥ 
শপ শাপলা তিক 

গৌরের চরণযুগল কমলসমূহকে অতিশয় পরাজিত করিয়াছিল__পণ্ডিত- 
গণ যে একথ| বলেন তাহা মিথ্য। নহে। জনবুন্দকে এই বিষয়ে জানাইবার জন্য 
বোধ হয় তাহার পদদ্বয় পন্দ্ধয়ের উপর বিরাজ করিতেছিল ॥ ৪৯ ॥ 

কিংবা তাহার পদবুগল কমনশ্রেণীকে নিজ মিত্র বলিয়া মনে করিত, (সই 
জন্যই এঁ চরণদ্বয়ের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ উপস্থিত দেখিয়। পন্মশ্রেণ সংস্পর্শে দুইটা পদ্ম 
হইয়া নিজে শ্রীতিভরে এঁ চরণদ্বয়কে ধারণ করিয়াছিল ॥ ৫০ ॥ 

পন্মের কণিকার উপর প্রভুর চরণ প্রভাত কালে স্বব্ণপর্ব্বতের পুক্টে সুর্যের 
হ্যায় বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ 

তাহ! দর্শন করিয়া দেবতা সিদ্ধ ও বোগীগণ সকলে জয়ধ্বনি করিতে 

লাগিলেন। তখন তাহাদের মধ্যে অবস্থিত কলিযুগের জীবগণের প্রতি অশেষ 
কল্যাণপ্রদ যোগীক্ষকরভাজন নিজমনে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ 
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আহো৷ ! সমাধিশুদ্ধমতিন! প্রজাপতিন! পদ্মনাভং প্রতি বছুক্তং--যদ্ যদ্ধিয়া ত 

উরুগায়! বিভাবয়ন্তি, তত্তদ্বপুঃ (৫০) প্রণয়সে সদন গ্রহায়েতি ( ভাঃ ৩৯১১) 

তদ্ ঘথার্থমেব ॥ ৫৩ ॥ 

যতঃ প্রশ্রবিহিতকলিজন-কং (৫১) জনকং প্রতি কলিষুগোপাস্তা-বর্ণনে__ 

“তধায়ং সদা পরিভ্বস্মভীউদ্দোহং 
তীর্থাস্পদং শ্িব-বিরিঞ্ি-নুতং শরণ্যস্ | 
ভ্রভ্যাঞ্তিহং প্রণতপালভবান্ষিএ্পোতহ 
বন্দে মহাপুরুষ ! তে চরণারবিন্দস্ 0৮ভাঃ ১১৫৩৩] 

ইত্যত্র শ্লেষেণ যালীল! ময়৷ বণিতা, সৈবেয়ং ভগবত। ্রকটিতা ॥ ৫৪ ॥ 
টির পর করিনি টিতে টি প্প্পষ্পাা পস্পাাীশশিপিশ টি শ্াাশীিাট পাাীপাশািটীঁি শিপ িশীশশীতিটি শীট এপ্স পিপিপি ০ ৯৯ পশলা পাপা পপ শাসন 

(৫০) বপুরিত্যুপলক্ষণ,, তেষামাকাজ্িতং সাধয়সীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ 

(৫১) প্রশ্নেন সিন কলিজনানাং কং রর যেন ॥ €৪ ॥ 
৮ শী িজস্প শপ পাশিীশি শাশাটিশী ৩ ০ পলা পপাপপপীপিশী পাপা শা শিপ ০ সি পি পপ পি পপ আপ. শপ ৮৭০ ০ কা পাক্প স্পিকার ও পাপা বা 

সহো। সমাধি দ্বারা এটি প্রজাপতি ব্রন্গা পদ্মনাভ ভগবানের প্রতি যে 

বলিয়াছিলেন-_ “হে উরুগায় ! তাহারা বুদ্ধিদ্বারা তোমার যে বে স্বরূপের ভাবন৷ 

করিয়া থাকেন, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত তুমি সেই সেই মুক্তি 
প্রকট করিয়৷ থাক তাহ। ঘথার্থই ॥ ৫৩ ॥ 

ঘেহেত্ “মিনি প্রশ্নের দ্বারা কলিযুগ-জাত জনবৃন্দের সুখ বিধান করিয়াছেন, 

সেই জনকরাজের প্রতি কলিধুগের উপান্ত বর্ণন প্রসঙ্গে-_হে প্রণতজনপাঁলক 1 
হে মহাপুরুষ ! আমি সর্ব্বদ| ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয় কুটুম্বাদির তিরক্কারনাশক, অভীষ্ট 

পুরক, গঙ্গাদি তীর্থ সমূহের আশ্রয়, শিব ও ব্রহ্ম! কর্তৃক স্তৃত, সকলের আশ্রয়যোগ্য 
নিজভূত্যজনের ছুঃখনাঁশন ও ভবসমুদ্রের তরণীম্বরূপ আপনার চরণকমল বন্দনা 

করি__এই শ্লোকে শ্লেষের দ্বারা আমি যে লীলা বর্ণনা করিয়াছি, ভগবান সেই 
লীলাই এখানে প্রকাশ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ 



৩০৮ শ্মীক্থীগোরা ঙ্গ-চল্পুঃ 

তথাহি তন্যার্থঃ১_ভো মহাপুরুষ ! ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলত্বা্দিলক্ষণজুষ ! তে 

পদারবিন্দং পদ-সম্বন্ধ্যরবিন্দং বন্দে। কুত্রত্যং তীর্থাম্পদং গঙ্গায়াং লব্ধপদং। 

নম্ু কিমর্থমুদিতং তত্রোদিতং ? সদা পরিভবন্মমিতি সতো মান্ঠাদতিধন্যাদর্থাছু- 

পাধ্যায়তঃ সম্যকু পরিভবে! ভবতঃ প্রগাটছুঃখকৃপঃ প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপস্তস্ত বাধকং 

ভবতোইভীষ্টপাধকং। শিষ্টানি তু পদানি মিষ্টানি স্পষ্টতাপ্রদানীতি ॥ ৫৫ ॥ 

তদেবমন্ুজোপরি নিহিত-পদদ্বয়ে শ্রীশচীতনয়ে গুহাণ ভগবন্নিতি মুহুব্যাহরতি 

বিলোকিত-তচ্চরিতঃ প্রীগঙ্গাদানপণ্ডিতঃ কতিচন ক্ষণানজড়োহপি (৫২) জড়তাং 

জগাছহে ॥ ৫৬ ॥ 

পরতস্ত প্রাপ্তবোধঃ স্বন্মিংস্তিল-পুটামর্পয়িত্বা তটভূমিমটিতে গৌরচন্দ্রে পুলকিত- 
সকল-সংহননো লোচন-সলিল-ন্রপিতাননে। বিমমর্শ ধৈর্যযমণ্ডিত; স পরম- 

পণ্ডিত ॥ ৫৭ ॥ 
সপ পপ পপ কপ পাশ পিন পাপী 

(€২) অড়োহপি বিজ্োইপি অগচ ্তরকিতোইলি ॥ ৫৬ ॥ 
0 পপ পপ পাপী পকপন্ পি শি ৮ পশী শীট িিপিস্পাস্পপীসপীসপপাশশি ৩ শ্সপপিলা পাপা তাপ 

যেহেতু তাহার অর্থ, যথা_হে মহাপুরুষ ্তগ্রোধপরিমগুলত্বাদিলক্ষণযুক্ত! 

তোমার পদারবিন্দ পদসন্বন্ধি অরবিন্দ বন্দনা! করি। কোন্ স্থানীয় অরবিন্দ? 

তীর্থাম্পদ গঙ্গায় লব্দপদ অর্থাৎ উৎপন্ন । আচ্ছা, কিজন্য তথায় উদিত একথা 

বল। হইল ? সদাপরিভবদ্র নৎ অর্থাৎ মান্য, অতিধন্য অর্থাৎ উপাধ্যায় হইতে 

সদ্যক পরিভব অর্থাৎ আপনার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ স্বরূপ প্রগাট ছুঃখ তাহার বাধক, 

আপনার অভীষসাধক। অবশিষ্ট পদগুলি মধুর ও সুস্পষ্ট ॥ ৫৫ ॥ 

এই প্রকারে শ্রীশচীনন্দন পদ্মযুগলের উপর চরণদ্বয় রাখিয়া “ভগ্ৰন্! গ্রহণ 
করুন”__-এই কথা৷ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলে শ্রীগঙ্জাদাস পণ্ডিত তাহার চরিত্র 

দেখিয়া কয়েকক্ষণ যাব অজড় অর্থাৎ বিজ্ঞ অথচ জড়ত৷ রহিত হইলেও জড়তা 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥ 
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অহ ! অয়ং মিশ্রপুরন্দরাত্মাজঃ 
কথণ ন প্রাককত-মানুষো ভাবেও 1 

বিঢলাক্াযভামস্থ্য পরাশয়ত্তত! (৫৩) 

বিসর্গশক্তিঃ ৫৪) মচনানুসারিনী 11 ৫৮0 

অঢনন শচ্জ্ঞ্যার্ষ,গঢেলন তেধক়।_ 
পাযচিন্তাক্সাংশে সু ৫৫) ভবেদয়ং হঢেরঃ। 
অচলীকিকঃ ০কাহপি গুণাহস্তি যত্র তং 
ঘঢত। নিজাংশং ভগবান্ স্বয়ং জচে | ৫৯ 1 

তথাচৈকাদশে (১৬৪০) “তেজ? প্রীকীঘ্িরৈশ্র্ধ্যং হী ত্যাগ? মৌভগং তগঃ। 
বীর্য্যং তিতিক্ষা। বিজ্ঞানং যন্ত্র স মেহশক2 ॥৮ ॥ ৬৯ ॥ 

(৫৩) সা স্বাভীষ্ট-পৃরণেনাজুমিত।, (৫5) সা চ কমলদর্শনাদগ্ুমিত। ॥ ৫৮ ॥ 
1৫৫) হবিতকে ॥ ৫৯ ॥ 

পা ০ এপস পি আয আপি পা | পাপা পপ পাপা | প্পিশিপপপীস্পীপিশত পিপিপি পাপা পিসকিপপপাপ পপোসপী পা পাপী পপ পাশ পপ পল পলা পাপন পিশাপ পক পপিিশশ পাপী পপ পপ পা িডি্পিশী 

অনন্তর তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে গৌরচন্দ্র তাহাকে তিলের পান্রটি অর্পন 
করিয়। তীরে গমন করিলেন। তখন পরম পণ্ডিত শ্রীগঙ্গাদাস ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া 

পুলকিত সর্বাঙ্গে ও অশ্রপ্রাবিত বনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ 

অহো। ! "এই মিশ্রপুরন্দরপুত্র কোনও প্রকারে প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। কেন- 

না ইহার পরের অভিপ্রায় বিজ্ঞতা এবং মনের অনুবায়ী বিশেষ স্থষ্টিশক্তি দর্শন 
কর ॥ ৫৮ ॥ 

এই দুইটা শক্তিদ্বারা ও ই হার অচিন্তনীয় মেধাদ্বার৷ আমার মনে হয়, ইনি 
ক্রীহরির অংশ হইতে পাঁরেন। যেহেতু যেখানে কোনও এক অলৌকিক গু 
আছে, স্বয়ং ভগবান্ তাহাকে নিজের অংশ বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥ 

যেমন একাদশ স্বন্ধে__যেখানে যেখানে তেজঃ শ্রী, কীতি, এ্বর্য, লজ্জা, 
ত্যাগ, সৌন্দর্ধ্য, ভতগ, বীর্ধ্য, তিতিক্ষা ও বিজ্ঞান বর্তমান আছে সেই সকলই 
আমার অংশ ॥ ৬০ ॥ 



২০১০ ্নীঞ্জী ঢগীরাঙ্গ-চম্পুঃ 

ততো নূনমংশোহয়ং নাধূনাং পরায়ণস্ত, নারায়ণন্ত, নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ কিন্তু 

বৃত্তমিদমিদানীং ময় গোপনীয়মালপনীয়মালয়াসক্তেধু ন জনেযু পরতস্ত সর্ববং 

ব্ক্তীভবিষ্যতীতি ॥ ৬১ ॥ 

তদেবং বিচা্য প্রীগঙ্গাদাসাচার্য্যঃ শ্রীশচীতনয়ং প্রস্থাপ্য তদালয়ং স্বয়মপি 

নিজধাম প্রীতিযুক্তে। জগাম ॥ ৬২ ॥ 

অথ কদাচিদেকাদশী-বাসরে প্রাত্য হিক-প্রাতর্বন্বনাবসরে শ্রীমদ্দিশ্বস্তরো নবান্ুদ- 

গন্তীরম্বরো গৌরব-পুরঃসরং নিজগাদ মাতরমৃ_- ॥ ৬৩ ॥ 

ূ মাতভ্তমন্যাবধি বাসঢর হঢ্রঃ 
কদাচিদলং নহি জুঙ্ক্ষ। মদিগিরা 1 

যতস্তদাশ্রিত-সমস্ত পাভকান্য-_ 

মুত্র ৫৬১ তিষ্টন্ভি বদন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৬৪ 11 
স্পা 

০ অকমাশিভ নায় ঝরিবাসরে ॥ ৬৪ ॥ 
সস বি স্ কস 

অতএব নিশ্চই ইনি সমস্ত সাধুগণের একমাত্র আশ্রয় নারায়ণের অংশ । 

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ব্যাপার আমি গোপন করিয়া রাখিব। বিত্ত 
ও গৃহে আসক্ত লোকের নিকট বলিব না । অতঃপর সমস্তই প্রকাঁশ পাইবে ॥ ৬১ | 

এইরূপ বিচার করিয়া আচার্য শ্রীগঙ্গাদাস শ্রীশচীতনয়কে তাহার গৃহে পাঠাইয়া 
দিয়া নিজেও গ্রীতিযুক্ত হইয়া গৃহে.গমন করিলেন ॥ ৬২ ॥ 

অনন্তর একদা শ্রীএকাদশীর দিনে প্রাতব্ন্দনার সময়ে শ্ীমান্ বিশ্বস্তর নব- 

মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বর গৌরবের সহিত নিজ জননীকে বলিলেন ॥ ৬৩ ॥ 

“মা আজ হইতে তুমি আমার কথায় শ্রীহরিবাসপরে কখনও অন্ন ভোজন 
করিওনা॥। যেহেতু পণ্ডিতগ বলিয়া থাকেন_ এ হরিবাসরে অন্নকে আশ্রয় 
করিয়। সমস্ত পাতক অবস্থান করে ॥ ৬৪ ॥ 



একাদশ আম্বাদঃ ৩১৯ 

শ্রীশচী জগাদ-__“তাত ! সত্যং কথয়সি, কিন্তু সভর্তৃকয়। কয়াপি নাধ্য! 

নার্ধ্যাববন্ডিন্যেপবানো বিধেয়ঃ। এপত্যে জীবতি যা নারী উপবাঁসব্রতং চরেৎ। 

গায়ু, সা হরতে ভর্তুঃনিকাঞ্চেব গচ্ছতীতি' বিষুবচনাঁদিতি স্মৃতিবিদো বস্তি, 

ততোহস্মাভিনেণ নার ত৮ ॥ ৬৫ ॥ 

তগবান্ বভাষে_ “মাতনৈ তিৎ সাধু, “সপুভ্রম্চ সভার্ধ্যশ্চ স্বজনৈর্ডক্তিসংযুতঃ | 
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপী”তি বিঞুধন্মোত্তর-নারদবচনাৎ, গান্ধার্ধ্যাদিভি- 

রি জা ; তথাচ স্কান্দে_-'দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা (৫৭) গান্ধারী তামুপোধিতা | 

 পুত্রশঞ্জ নষ্টং তম্মাতাং পরিবর্তয়েদিতি । বিঞুবচনম্ত বৈষুবের- 
হা ॥ ৬৬ ॥ 

৯ পপ ৬ ক গল পচ আক পাপ ৩টি শাস্পীশীিীাটটা ৩ িশীশি শীিাটাশিশীটটি। 

(৫৭) "্সনেন ডি নি সর্ববদ] ওরেনিরারি ররর ৬৬ ॥ 

শ্রীশচী উত্তর করিলেন বৎস সত্যই বলিতেছ। কিন্তু আর্ধ্যপথবস্ভিনী 

কোনও সধবা নারীর উপবাস করা উচিত নছে। কেননা পতি জীবিত থাকিতে 

ঘে রমণা উপবাস ব্রত আচরণ করে. মে স্বামীর আয়, হরণ করে এবং নরকে যায়, 

বিঞুর এই বচন অনুসারে শ্মুতি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ এ কথাই বলিয়৷ থাকেন। 

অতএব আমরা টপবাম করি না ॥ ৬৫ ॥ 

তগবান্ বলিলেন __মাতঃ ! পুত্র, ভার্ধ্যা ও স্বজনের সঙ্গে সকলেরই ভক্ভিযুক্ত 
হয়৷ উভয় পাক্ষের একাদশীতেই উপবাস করা কর্তব্য বিষণ ধর্মোত্তরে নারদের 
এই প্রকার বচন অনুমারে এবং গান্ধারা প্রভৃতি ইহার আচরণ করিয়াছেন বলিয়। 

আপনার একথা সমীচীন নহে। গান্ধারীর ব্রতের কথা ক্বন্ধ পুরাণে যথা__ 

দশমীবিদ্ধা যে একাদশী তাহাতে গান্ধারী উপবাম করিয়াছিলেন। সেজন্য তাহার 
শত পুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল। অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে। পক্ষান্তরে বিষুঃর 

যে বচন তাহা বৈষ্ণব ভিন্ন অবৈষ্ব স্ত্রী সন্বন্ধেই জানিতে হইবে ॥ ৬৬ ॥ 

শি পাশ পোপ পিপিপি ২৭ ০ 



৩১২ শ্রীশ্ীগৌরাঙ্-চন্পুঃ 

এতদ্বচে? গৌরহচঢরনিশম্য, ভদ্রং তথাস্তিত্যভিলপ্য মাতা । 
তদ্ঘআ্রমীরভ্য ভঢরদি০নযু, প্রচত্রচ্মে ভক্ভিযুতাপবস্কম্ ॥ ৬৭ ॥ 

এতাঞ্চ বার্তীং লোকমুখাদাকণ্য পরমবিম্মিতঃ শ্রীগঙ্গাদাস-পণ্ডিতঃ কদাচিদধ্যা- 

পনাকালে সংসদন্তরালে শিষ্য-সমুদায়স্প্রতি জগাদ সানন্দম'ত ॥ ৬৮ ॥ 

বিশ্বস্তরন্থ জনব্ুন্দগিরাবগতা 
বিষ্ঠাপ্রভাবসভ্ভিলজধিচিত্র-ত সঃ । 

সংচিন্তয়ামি মনসা তভ এন ৫৫৮১) ষুয়ং 
শাক্্াণ্যধীর্ঘমিতি সম্ভভঢেমব পুভ্রীঠ॥ ৬৯ ॥ 

কিতজ্তদিউসথবা ভবভামন্িউ 

্যাদিতালং নহি ভবামি সুভ! বিঢবাদ্ব,স্। 
শক্ষোমি তো নহি নিঢ্দউ,মতত্তদর্থং 
ব্রতাত্র বিল্ফ্রুটমভী টউমিহান্তি যদ্ব- 0 ৭০ ॥ 

৯ ক পপি পা 

(৫৮) বিশ্বস্তবাদেন ॥ ৬৯ ॥ 

গৌরহির এই কথা শুণিয়া মাত। "ভাল ! তাহাই হইবে” এই কথা বলিয়! 

সেইদিন হইতে শ্ীহরিবাদরে ভক্তিযুক্তা হইয়া উপবাগ করিতে আন্ত 
করিলেন ॥ ৬৭ ॥ 

লোক মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত পরম বিস্মিত হইলেন। 

তিনি একদা অধ্যাপনা সময়ে গোষ্ঠী মধ্যে ক শিধ্যগণের নিকট বলিতে 
লাগিলেন ॥ ৬৮ ॥ 

জনবৃন্দের বাক্যে বিশ্বস্তরের বিদ্যার প্রভাব অবগত হইয়া আমি অতুল আনন্দ- 

লাভ করিয়াছি । আমি মনে চিন্তা করিতেছি - পুত্রগণ ! তোমর! তাহার নিকটে 
সর্বদা শাস্ত্র অধ্যয়ন কর ॥ ৬৯ ॥ 

কিন্তু হে পুত্রগণ ! ইহাতে তোমাদের ভাল হইবে কি মন্দ হইবে-_তাহা 

আমি বুঝিতে পরিতেছিনা এবং তোমাদের আদেশ করিতেও সমর্থ হইতেছি না। 
অতএব এ বিষয়ে তোমাদের যাহা অভিপ্রায় তাহা স্পষ্ট করিয়া বল ॥ ৭০ | 



একাদশ আস্বাদঃ ৩১৩ 

এতদধ্যাপকম্তোপাধ্যাপকস্তোপাখ্যানমাশ্রত্য শ্রুত্যন্তর (৫৯) মতসিক্ত। ইব 
শিষ্যাঃ সমুটুঃ-- 

“ভগবন্! গুরনঃ করণীঞ্ শিস্কতে্িতি যলিগঞ্তঢত তলাটকঃ। 
তক সভ্যাত্ত্ং ভুবভা, প্রকাশিভহ নঃ প্রতীদানীম্ ॥ ৭১ ॥ 

শন্সাদ্ বিনাপি ষাঁচঞ্াং, েবাতপক্ষাং ন কত্বাপি। 
অ-য়সস্মীকমভীক্ং, সাধক্িভুং ষত্মাচরসি ॥ ৭২ ॥ 

তগীচের! দিটব্যগুণসমুদটয়েঃ সর্লভলাঢেকে বরীয়া। 
নল্সাক্ভ্তর প্রিয়তগ-সুহ্ড সল্লুদ তৌখ্যকারী ॥ 
পি্যানচত্ আুরগুরুসম্তত্তুতাই০ধ্যভুদ্ম5 ত 
সচ্র্ বাঞ্াহ বয়সনিরতং ধারয়াঢসা সনহ স্তর 0৭৩ ॥ 

(৩৯) কর্ণমধ্যে ॥ ৭১ ॥ 
শস -৯০৯ জিপ” ৮ পাপ পাস রঞ পী বশীর শাশপাকশপ আনা পন সপ শা পা অপ পাস লা 

উপাধি প্রদানকারী অধ্যাপকের এই কথা শুনিয়া শিষ্ুগণ কর্ণ মধ্যে যেন 

অস্বতের দ্বারা সিক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন হে ভগবন্! “শিষ্গণের প্রতি গুরু 

কুপালু” এই কথা ঘে লোকে বলিয়া থাকে, আপনি এক্ষণে আমাদের নিকট তাহার 

সত্যতা প্রকাশ করিলেন ॥ ৭১ ॥ 

বেহেতু বিনা যাচঞায় এবং সেবার অপেক্ষা না করিয়াই আপনি ব্বয়ং আমাদের 

তাভীষ্ট সাধন করিতে যত্ব করিতেছেন ॥ ৭২ ॥ 

উৎকৃষ্ট গুণ সকলের দ্বারা গৌর সমস্ত লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি 

আমাদের সর্বদা সুখবিধানকারী প্রিয়তম বন্ধু। বিদ্যাবস্তায় তিনি সুরগুরু 

রৃহস্পতি সদৃশ । অতএব আমর! সকলে তাহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য 
নিরন্তর মনে মনে বাপন| ধারণ করিতেছি ॥ ৭৩ ॥ 



৩১৪ ন্মীপ্রীগৌরাঙ্গ-চল্পুঃ 

কিন্ত ত্দাঞ্জাপনমন্ভচরণ, ন কুম্্মাঢেহে কিঞ্জন জাত কর্্মা। 
ততভস্তত্তো। ডে০) হুভ্ম নয়ং নিনুভা, ভচঢ্বম তব্না (৬১) ভ্যাপরং প্রন্বত্তাঃ 0৭৪॥ 

তদেবম(চাধ্যমাবেগ্ত ম।-বেগ্ভমহিমকম (৬২) হিমকর-রোচিঘং (৬০) শ্রীগ্গৌর- 

মুপহ্ত্য চ্ছাত্রসমুদায়ো মুদা ঘোগমাপুবন্ গুরোরাদেশং নিবেদয়াঞ্চকার, দয়!প- 

কারয়িতং বিদ্যাঞ্চাধ্যেতুম্ ॥ ৭৫ ॥ 

তুস্ত গুরোরাদেএং শ্রত্ব। পরমানন্দিতো| মানন্দিতোৎকট -মংশয়ং (৬৪) বিধায় 

তানধ্যাপয়িতৃুমারভত ॥ ৭৬ ॥ 

(১*) গৌর[দধায়নাৎ) (৬১) তন অপ্যয়নে ॥ ৭৪. ॥ 
(৬২) মা লঙ্া)। অপাবে্ঃ অঠিন। মন্য. (৬৩) মভিমকব-রাচিষং কর্ধাপমানকাশ্িং ॥ ৭৫ ॥ 

(৬৪) দিত থা ৩৩: উৎকটঃ সংগে মম্মাত ন!-প্যাপহ্যিহাতি এণং রূপো। যেন তং সম্মানং 1৭৬। 

কিন্তু আপনার আদেশ ব্যতীত আমর কখনও কোন কার্য করি না। দেই 

জন্য আমরা এতদিন তাহ! হইতে নিবৃত্ত ছিলাম | কিন্তু আগ্ হইতে আমরা 

আপনার আজ্ছ।য় তাহার নিকট পড়িতে প্রবৃত্ত হইব ॥ ৭3 ॥ 

আচার্য শ্রীগঙ্গাদাসকে এইরূপ জানাইয়। ছাত্রগণ আনন্দযুক্ত হইয়া! লক্ষ্মীর 

অগম্য মহিমাশ।লী সুধ্য সমান কান্তি হাগৌরের নিকট উপস্থিত হইল এবং 

তাহাদের প্রতি করুণা বিধান ও বিছ্রাদান করিবার জন্য গরুর আদেশ নিবেদন 

করিল ॥ ৭৫ | 

প্রভূ গুরুর আদেশ শ্রবণ ক্রয় পরম আনন্দিত হইালেন। তিনি তাভাদিগকে 

অধ্যয়ন করাইবেন ন! বলিয়া তাহাদের মনে যে সংশয় ছিল, এক্ষণে সেই মংশয় 

বাহাতে দূর হয় এইরূপে তাহাদের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়৷ তাহাদিগকে 
পড়াইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৬ ॥ 
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পারাশরিঃ ৬৫১ টপলমুটখ-ছ্িউজর্থ" 
যথা চ জীচেব! দিনিষদ্গটণন্থভিঃ | 
ররা বিদ্যাথি-ধরামরক্রটজ" 
স্ততথব মিতশ্রন্দর ভনৃজ-চত্মীহ 0 ৭ ॥ 

মুখাম্ুজাদ্ ০গীরনিড্ধাঃ সমুদ্গত। 
বিদ্যাতটিচন্যা (৬১ ভ্রমগন্ষ-বজ্জি্তাঠ | 
ধরীছাষলন্দন-৫৬৭) জুধরাধলী- 
হকসন্দরণ ব্যানল্শিের তদাডূুভম্ ৪৭৮ ॥ 

তচঢ্তা গৌরাল্লক্গশিটছিটজ্তব্রণঙ্গণ-কুসারটৈক | 
জিত। বিদ্যা থিনঃ স্ক্রু নবদ্বীপ-নিবাঁসিনঃ 0 ৭৯ 0 

- পপি ০৯5৭ ২ ও পপ পা পাপ শক আক শা পা ক আঃ সপ শি ২১ পাপশ শাীশ্শীপশীি তি আসা 

(৬৫ ) বাপ? ॥ ৭৭ |. 

(৬৬) অন্তর তু হটনা গা এণানুসাহি)দগস্ছ নম, তাশ্চ অমৈরাবর্তৈমুক্তি। ভবন্তি, ভূধর।ণাং কন্দরাশ্চ 

নপ্যাপ্রণন্তীাত। (৬৭) পরাদাষন্নন্দন] বাঞ্ছণণীমা বাত 0 ৭৮ ॥ 

পৈল প্রভৃতি ত্রাহ্গণগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত পর।শর-নন্দন বেদব্যাস ঘেমন 
শোভা পাইতেন এবং দেবগণের দ্বারা বেষ্টিত বৃহস্পতি যেমন শোভা পাইতেন, 

বিদ্যাথিরূপ ভূদেবগণের দ্বারা মিশ্রেক্দ-নন্দন রূপ চন্দ্রমা সেইরূপ শোভ! পাইতে 

লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥ 

তখন ভ্রমগন্ধ বড্জিত (ভ্রান্তিলেশ পক্ষে আবত্তলেশশৃন্য ) বিদ্তায় নদীনকল 

গৌরবিধুর দুখান্থজ হইতে উদ্ভুত হইয়। ত্রাহ্মণ-কুমারগণ রূপ পর্বতশ্রেণীর হৃদয়রূপ 
€হাপকল অদ্ুতরূপে বিস্তার করিয়াছিল ॥ ৭৮ ॥ 

অনন্তর গৌরের নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়৷ সেই ব্রাহ্ধণ-কুমারগণ 
নবদ্বীপবাশী সমস্ত বিদ্ার্থীকে পরাজিত করিয়াছিল ॥ ৭৯ ॥ 



৩১৯৬ ঈল্রীগৌরাঙ-চন্পুঃ 

তদেবমধ্যয়নাধ্যাপনা-কুত্ুপেন কাতন্ুটাকা-বিরচনেন চ বিহরতি হর-তিরক্কারি- 

বিদ্যে খিশ্বন্তরে কদাচিন্বি শ্রপুরণ্দরস্য রন্দরস্তাপকে। (৬৮) জ্বরোহইভবদভবদ (৬৯) 

স্তমালোক্যাকুলেন কুলেন বন্ধ,নানখনাণ (9০) সত: পতিতিনেব তেনে বুধা 
চিকিৎসা-প্রায়োগঃ ॥ ৮০ | 

তথাপি ন শান্তে কথপ্ন রোগে নরে| গেহেহস্মিন সনয়ে ন স্থাপনীয়োহপনী- 

য়োগ্রং মোহং স্বরতটিনী-তটায় নেতব্য ইত্যক্ত্ু! স শরধুনীমনায়ি ॥ ৮১ 

তীলুরশ্দ্ধং নপুঢষাজমন্ভসি তথ বিন্যত্ গা মদ? 
গঙ্গা-ম্ভিকয়া। বিলিপ্য সকলামুদ্জাং তনু€ নাভি ত৪। 
দক্রাত্স্ত্য ভি হাত্ত০েক চ ভগবঢ্স্ভছষং ভ্ুলস্থ। লং 

0গাবিন্দং হদদি চিন্য়ন্ সমনিম্পন্ড ৭১) শ্রীমিশ্ররাজক্তদা ॥ ৮৯ ॥ 

(৬৮) অবশারহ।পকেহতিশমেন শয়শ্ট প্রাপকঃ, (৬৯) আনবর্দঃ আঅমঙ্গলবত, অসপ্তাগ্রধে মবণ- 

হেতুরিতি বা। (৭9০) অন্ধ,ন।ং কুপানাং । ৮০ ॥ 

টি ] অশেত, ॥ ৮২ ॥ 
পপািসিপাশি। 

রা প্রকার অধ্যয়ন ও শপ্যাপনা মর তাকে এবং কাতন্ত্র ব্যাকরণের টীকা- 

রচনায় বিদ্যায় মহাদেবের ও তিরক্ষার ভানক বশ্বন্তর ঘখন 'বহার করিতেছিলেন 

তখন একদা সিশ্রপুরন্দরের অন্ত ভয়ানক জ্বর উপস্থিত হইল । তাহা দেখিয়া 

বন্ধুগণ কৃপ মধ্যে পতিতের শ্যায় ব্যাকুল হইয়া নানাপ্রকার চিকিৎসা বিধান 
করিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥ 

তথাপি কোনও প্রকারে যখন রোগের শান্তি হইল না তখন সকলে বলিতে 

লাগিলেন_-এ সময়ে এ ব্যক্তিকে গ্রহে রাখা উচিত নহে। প্রবল মোহ পরিত্যাগ 

করিয়া এক্ষণে ইহাকে গঙ্গাতীরে লওয়৷ কর্তব্য এই বলিয়া সকলে তাহাকে 
গঙ্গায় আনয়ন করিলেন ॥ ৮১ ॥ 

শরীরের অদ্ধভাগ তীরে এবং অদ্ধাংশ গঙ্গাজলে রাখিয়। গঙ্গামুর্তিক! দ্বারা 

নাভি হইতে সমস্ত উর্ধ অঙ্গ বিলিপ্ত করিয়া! মুখে হৃদয়ে ও মস্তকে ভগবানের 
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তঞ্চ তাদৃশং দুশং সংগমদ্য 'মন্যনুকম্পাং বিহায় হায়সে ক তাত, তাতপ্াযগানমান- 

নদঘ করুণেক্ষণেন, ক্ষীণেন বত কোহয়মীদুশো বুশৌরুদ্বেগদো গদো (৭২) জনিষ্টা- 

নাং নিষ্টাকরস্তবেত্াক্রন্দন্ পিভ্ররাসন্ধে ৭)সনেন কঞোনোপবিবেশ বিশ্বস্তরঃ ৮৩ ॥ 

তঞ্েবগাকুপমাকলপ্যাতিকাতপে। মিশ্রবরো গলদক্্র ভবোপচ্ছালোচনো গদ্- 
গদাস্পষ্টবচানো নিজগাদ ॥ ৮৪ ॥ 

গভিরব্রিক্হ প্রথিত? ভববল্শিনাং 
পিভরবশ্্যমতেযর জনঢন ম্বত্ি ৭ে৪)। 

তদিহ সণ কুক শোকমন্থকং 
ন চ বিভীভি ভব্রিঃ সহি রক্ষিত্ডা 8৮৫ ॥ 

(৭১) রোগঃ, (৭৩) নিকটে ॥ ৮৩ ॥ 
( ৭৪) জাননে সতি মুত্যারিতি গঠিত ॥ ৮৫ ॥ 

শেষ তুলসীদল প্রদান করিয়া হৃদয়ে শ্রাগোবিন্দকে চিন্তা করিতে করিতে তখন 
মিশ্রবর আনন্দে শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥ 

তাদুশ অবস্থাযুক্ত মিশ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিশ্বস্তর বিলাপ করিতে 

লাগিলেন-হায় পিতঃ ! আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা রহিত হইয়। কোথায় 

ঘাইতেডেন ? আমি অত্যন্ত সম্তাপ প্রাপ্ত হইতেছি ক্ষণকাল করুণা দৃষ্টি দ্বার 
( অথবা করুণা দুষ্টিরূপ উৎসবের দ্বারা) 'মামাকে আনন্দিত করুন। হায় 

নযুনের উদ্বেগ দায়ক অনিষ্টের মূল আপনার এ কিরূপ রোগ জন্মিল। এই 

বলিয়া বিশ্বস্তর ক্ষীণকণ্ে কাদিতে কীদিতে পিতার নিকট উপবেশন করিলেন ॥৮৩] 

তাহাকে এপ্প আকুল দেখিয়। মিশ্রবর অতিশয় কাতর হইলেন এবং 

গলদশ্রুঃ ধারায় নয়ন আচ্ছন্ন করত? গদগদ ও অস্পঞ্ট বাক্যে বলিতে 
লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥ 

বাপ! সংপারস্থ জীবের এই গতি প্রসিদ্ধ। জনম হইলে অবশ্য মৃত্যু 
আছে। অতএব তুমি এ বিষয়ে বুথা শোক করিওনা। ভয় করিওনা হরি 
রক্ষাকর্ত। আছেন ॥ ৮৫ ॥ 



৩৯৮" শ্রীম্ীচগীরাঙ্গ-চস্পুঃ 

ইতি নিগন্য সহি সিশ্র-প্রবন্দরঃ 
স্রতশুমত্দে। মুখদ নু নিতলোচনহ | 

কুরুদ হতে! ককুণাসিভি সংলপন্ 

স্থুটুমং পিলসন্মাত্তি ৭৫) নিল্লতেবী ॥ ৮৬ | 

গঙ্গ। 2০রনশাস ভরি স-যণঃ 

প্রততাকত্সবন ক্ষয়ক্রভ্বস্থ্য | 

মিশ্রন্থ ভাগাং কিন বর্ণনীয়ং 
0তমসাহ ত্রয্লা ঘন্সিলিতান্তকীীঢিল 0৮৭ ॥ 

অথামসলং প্র।পান বপুঃ সঢমভহ ৭৬9 

পিমানমা রুল্া পিচি ভ্রঢেব্ণঃ 
ষ্ষী স ণক্ুষ্ট-পুরায় মি০শ্রা 

ন ছুল্প ভং তদ্ধরিভন্ভিতভাজাম্ ৪৮৮ ॥ 

(4৫) বপসন্াাত সচ্গানং, ॥ ৮৬ 

(৭৬) সমাগত ॥ ৮৮ ॥ 

মিশরপুরন্দর পুত্রকে এই কথা বলিয়। তাহার খুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ 

“হে হরে! করুণা করিও”--এই কথা স্পষ্টভাবে বলিতে বলিতে সঙ্জ্ানে 
দেহত্যাগ করিলেন ॥ ৮৬ ॥ 

গঙ্গ। হরিনাম এবং স্বয়ং হরি_ ইহারা প্রত্যেকেই সংসার ক্ষয়কারী । গিশ্রের 

ভাগ্যের কথাকি বলিব যেহেতু তাহার অন্তকালে তাহাদের "তিনের মিলন 

হইয়াছে ॥ ৮৭ || 

অনন্তর মিশ্র তেজোময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া বিচিত্র বেশে সমাগত 

বিমানে আরোহণ পূর্বক বৈকুপুরে গমন করিলেন। বেহেতু হরিভক্তি পরায়ণ 
জনবুন্দের তাহ! ছুল্লতি নয় ॥ ৮৮ ॥ 



একাদশ আত্মাদ? ৩০১৯৯ 

ঈদৃশখচ মরণানুকরণমমুদৃশামপ্রাপঞ্চিকানাং শগবদ্-ভক্তানাং বহি&থ-জনবঞ্চনায় 

ঘোগমায়য়ৈব প্রকাশ্াাতে, বস্ত্রতস্ত সশরীরা এব তে স্বাভিমতং স্থানমুপসপ্তি ॥ ৮৯ ॥ 

গভীঢ্রা নীঢরশাদপি পরমধীর* শতগ্থতে- পেন) 
ভ্তিতিক্ষু ৭৮-) বু দক্ষ5ভ্ড্যা ষদপি ভবতি শ্রীদ্িজবরঠ | 
অচ্হা1! প্র ম্ণ শক্ভিনর্জগতিি স্ুছুরূহা! তদ্সি চ 
স্বতাতন্থ্যান্ষাগাদভবদতি০শাকাীকুলমিঠ ॥ ৯০ ॥ 

তশ্ত ন্যগাস্যস্য ০৯) সঢতভা। বিলোচনাঞ্ 

সমক্খলল্, ও কটমশ্রডবিন্দবঃ | | 
থাগ্রিবাপ্পাক্ুলিতাদধোমুখাক্ 

পুষন্তি বারাং নিপত্ভ্তি নীরজান্ 1 ৯১।। 
পপ পাপ পপ শী পিপিপি পপ পপ? আপ পক এ বাপ, পা ৬৯-৮৯-৪৬৯৯ পক. ৮ পা শাশিটীশি টি পোপ শশী 

(৭৭) বন্গণঃ। (৭৮) সহিষু্ ॥ ৯* ॥ 

(৭৯) অবোবদনস্ত ॥ ৯১ ॥ 
শসপপপ্পিশাশ শি পিশশী পি সী শি ৮ পপ পি এ পপি তি পপ পাক এ ক সপ তাসপিশীপাশা িসিপিপিসপীপপী কাশী ০ পিপিপি পিসি পপি পাপা পাপা পানা সপ্ত শপ পে পাপ ঝট আট পপ পা আরা এ ৬০টি পপ পাস্পাপাপীপিল ৮৮7 পপাপাশপী 7 পিপিপি 

জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতির ন্যায় অপ্রাপঞ্চিক ভগবদ্ ভক্তগণের এই প্রকার 

মরণান্ুকরণ বহিমু্খদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত যোগমায়াই প্রকাশ করিয়। 

থাকেন। কিন্তু তাহারা বস্তুতঃ স্বশরীরেই নিজ অভিমত স্থানে গমন করিয়। 

থাকেন ॥ ৮৯ ॥ 

যদিও দ্বিজনর প্রীবিশ্বস্তর সমুদ্র হইতেও গম্ভীর ব্রহ্মা অপেক্ষা ও পরমধীর 

এবং বৃক্ষ অপেক্ষা ও সহিষু ; তথাপি তিনি নিজপিতাঁর বিরহে অত্যন্ত শোকাকুল 
চিন্ত হইয়।ছিলেন। .অহো! প্রেমের শন্তি জগতে অতিশয় ছুত্তেয় ॥ ৯০ ॥ 

অগ্রিদ্বারা উত্তপ্ত বাস্প'কুলিত অধামুখ কমল হইতে যেমন জলবিদ্দু সমূহ 

পতিত হয়, অধোবদনে অবস্থিত বিশ্বস্তরের নয়ন হইতে সেইরূপ হাশ্ররগবন্দু সকল 

বেগে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৯১ ॥ 



৩২০ শ্রীশ্বীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 

সচ শোকাকুলঃ কাকুললিতং পরিদিদেবা (৮০) দিদেবারাধ্যোহপি মহিমা- 

ইয়মায়তস্য তহ্য ভক্তবাৎসল্যন্াতিকল্যন্তা। (৮১) তিকমনীয়ঃ ॥ ৯২ ॥ 

জনক ! হা কুরুঢষ কিমিদং প্রচ্ভা ! 
শিশু-মুতপেক্ষায স্ভং কু সু গচ্ছরসি। 
ন খলু নসল-ভ্ভীববত (২) সিদং 
সমুচিতং শিশু-পুত্রক-নজ্জন মূ) ৯৩ 

নন্ুু পুরন গচত গ্বহঢতাহুগ্রজ- 
স্তমপি সংপ্রতি ষাসি ভবাম্তরম্ ৷ 
কসবলম্বা জনং বত জীবনং 

জনক! ধারয়িতান্সি তদাদিশ । ৯৪1] 

ভা এ। পা ক লা পাপন কা ০. কি শশী পিিপীপিপপক্পপপসপস | পপ পা বাপ কাজল আক আনা ৮ পাপী ০ ২5 শশা ততো শা শিশীশ্পীপিপাশ শী ্পীটা শি স্পা তত সপ পীপিপ্পীপীপ্পীাসীপিশীশীশন শীট শিলা া্পিপপিপ পিস পপি ক পপ সপ্ত শপ লো 

(৮০) বিশপাপ, (৮১ রা তি পবিদেবনাদৌ নিন ॥ ৯২ ॥ 

(৮২) স্নেহবতাং ॥ ৯৩॥ 
সপ পা. পপ পপ ৯ রর ৯ ০৯৯৭৯০৯০০৮০. প্ শপ পাপা সপ 

তিনি আদিদেব মহাদেবের আরাধ্য হইলেও শোকে আকুল হইয়া কাতর কে 

বিলাপ করিতে লাগিলেন। যেহেতু বিলাপাদি বিষয়ে স্ুনিপুণ ভগবানের বিস্তৃত 

(নিরতিশয়) ভক্ত বাৎসল্যের ইহাই অতি সুন্দর মহিমা ॥ ৯২ ॥ 

হা পিতঃ! আপনি একি করিতেছেন ? হা প্রভো ! আপনি শিশু-পুত্রকে 

উপেক্ষা করিয়া কোথায় যাইতেছেন। বাৎসল্য পরায়ণ ব্যক্তিগণের শিশুপুত্রকে 

এই প্রকার পরিত্যাগ করা সমুচিত নহে ॥ ৯৩ ॥ 

হা পিত;! পৃর্বেই আমার অগ্রজ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। 

সম্প্রতি আপনিও পরলোকে গমন করিতেছেন। হায়! আমি এক্ষণে কাহাকে 
আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিব, তাহা বলুন ॥ ৯৪ ॥ 



একাদশ আস্বাদঃ ২৬২১ 

ইতি নিশম্য বিলীপ-ব5ঃ শী 

স্ৃতমুখাদ্রদিতং গরঢলাপমম্। 

পতিমপি প্রসমীক্ষ্য তথাবিধং 

বিলপতি স্স লুইম্ভাবনীতচেল 1) ৯৫। 

কগঠিন-চিত্ত বিচধ! তব বর্তচিভ 
ন খলু কুত্রচিদপ্যন্ুকম্পি তা (ড৩) 

ইয়সনন্যগতির্মদহং স্ুয়া 

হহহ! কুতণ পতি-সঙ্গ পরিচ্্যত) 1 ৯৬ ॥। 

অয ধরাস্ুর-পুঙ্গব! মাং প্রতি 

প্রচ্ুরয়। কুপয়ার্মভির্ভবান্। 

ইতি ষদধ্যগমং প্রণয়াঞ্থ পুরা 

ভবন তত সকলং বিতথং প্রঙবসূ ॥ ৯৭ ॥ 
পাপী পাপ পিপাশাদাশ শিকল পবা পা শা পপ পপ ৫ পপ পপ ৯ পপ পপ পপ শিপ সপ শী ৩ ২ পাশাপাশি পাশা 

(৮৩) করুণা ॥ ৯৬ ॥ 
পপি ১০ পা শপািশশাশশীীশীপীশি ১৮ পপ পাপ | পদ পপি পপি শীত পীশিপসপসল ৮১০৯ পক স্পা পাট স্পপপীিশীসদ ৮ শাস্পি পিপি শিশপ্মী শী পিপি 

পুত্র মুখোচ্চারিত গরল সদৃশ এই প্রকার বিলাপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং 
পতিকে এ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত দেখিয়৷ শচী ভূমিতলে লুষ্ঠিত হইয়া বিলাপ 
করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫ ॥ 

রে কঠিন চিত্ত বিধি! তোর কখনও বিদ্দুগাত্রও করুণা নাই। বেহেতু 

হায়! এই প্রকার অনন্যগতি 'আগাকে তুই পতিগঙ্গ শূন্য। করিতেছিস্॥ ৯৬ ॥ 

হে বিপ্রবর ! আমি পূর্বে প্রণয় বশতঃ জানিতাম যে আপনি আমার প্রতি 

অতিশয় কৃপার্্ুচিভ্ড । কিন্তু এক্ষণে তাহা! সকলই সত্য সত্যই বৃথা হইতেছে ॥৯৭| 



৩২২ স্ত্রী লীতগৌরাঙ্গ-5ম্পূঃ 

যদিহ হম্ভ! সহায়-বিবর্জিভাং 
গ-রহিতত সদঢন পরিহায় মাম্। 

ক্রজসি তলাকমমুং বভ ভাষ০্স 
ঘদপি মাং ক্রদতীং ননাচক্ষনে (৪) ॥ ৯৮ ৪ 

শপভু ০ম বিধিনীশক কণা ত্সনা 
সদলিঢক ৮৮৫১ লিখিতং নিজ-কন্ম্াতঃ ॥ 

শিশুসতীবসননোত্ঞনিসং স্রভঃ 
কথগুছপিক্ষা 5চলস্যতিলিঙ্গ পম্ 2 ৪৯৯ ৪ 

ইত্যেবং শোকবিকল| কবি-কলাপেন (ক) শচী তনয়া নয়ান্বিতেন বচসা 

সান্তমসে_"অয়ি গৌর-জননি! গৌরজন-নিরুক্তা (৮৬) হম্মাকমাননতে! 

মান-নতোভ্তমাঙগতয়াহর্থতঃ আীয়তাম্ ॥ ১০০ ॥ 
৮. শপ সপট আআ তিশা 

(৪) ন-চাপোকয়াম 0৯৮ ॥ 

(৮৫) 'আপিকে পলাটে ॥ ৯৯ ॥ 

(কু) পর্ডিঠ-সমুহেন, (৮৬) ভগবতপ্রোক্কা বঙ্ধণা উক্। বা গৌবশনী ॥ ১০০ ॥ 

যেহেতু হায়! আপনার পরিত্যক্ত এই শুন্য গুহে আমাকে অসহায় অবস্থায় 

পরিত্যাগ করিয়া আপনি পরলৌকে যাইতেছেন। আমি রোদন করিতে থাকিলেও 

আমান সহিত কথ। বলিতেছেন না সথব। মামার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন ন! 1৯৮ 

আমার নিজ কম্মহেতু নিষ্ঠুর বিধি আমার কপালে যাহা লিখিয়াছে তাহাই 

হউক। কিন্তু আত এই শিশু পুত্রকে আপনি কেন উপেক্ষা করিয়! অতিশয় 

নিক্ষরুণ ভাবে গমন করিতেছেন ॥ ৯৯ ॥ 

এই প্রকারে পুত্রের লহিত শচী শোকে বিকল হইয়া পড়িলে প্ডিতগণ তখন 

নীতিপুর্ব্বক বাক্যে তাহাকে সান্তনা দিয়াছিলেন। অয়ি গৌর-জননি ! আমাদের 

মুখ হইতে ভগবৎ কথিত বাক্য সসম্মানে নত মস্তকে অর্থের সহিত শ্রবণ 

করুন ॥ ১০০ ॥ 



একাদশ আস্মাদঃ । ০২৩ 

যেযু বান্ধবজনেষু প্রমীতেঘু (৬৮৭) জ্ঞাতয়োইজ্ঞাতযো গ্যাচরণা (৮৮) মোহ- 

ব্যামোহ-ব্যাকুলা যদশ্রুঃ পাতয়স্তি, ধয়ন্তি ধর্মতত্পর অপি তে তত পর- 

লোকে, ততো! বিহায় শোকমতিশয়ং মতিশয়ং (৮৯) স্ুস্থাভব ॥ ১০১ ॥ 

গৌরতনে ! তনোরুত্তাপকং প্রাপকং প্রায়ো৷ মন; ক্ষোভস্য শোকমবছ্য- 
মবগ্য (৯০) ত্বরিতমনেহমি নেহু ৯১) সিতাংশুবদন ! শোভতে শোক-পীবরত 

বরতাপশ্চ ॥ ১০২ | 

তন্মাদুত্থায় ত্বরিতমধুনা মধুন! সমর্পয় পিগডং তথা ঘনরসং নর-সম্প্রদেয়ং 
(৯২) নাত্র বিলম্ব; করণীয়ো বিতরণীয়ো বিতর্করহিতৈর্জনৈছি স সঃ ॥ ১০৩ ॥ 

পা পপ পপ. পর সপ এ | পপ পপ পদ পপি (৪০০০৯০ সা াা, »হারেড - ঞ ০৮০৮০ শপ পাপন 

(৮৭) মুতেষু, (৮৮) নজ্ঞাতং যোগ্যমাচরণং যৈঃ, (৮৯) বুদ্ধিস্থং ॥ ১০১ ॥ 
(৯০) 'অবগাং নিঙ্গাং শোকম্ অবস্য খণ্ডয় ; (৯১) ইহ্ব অনেহসি সময়ে ন॥ ১০২ ॥ 

পপ পীর 

(৯২) নরৈঃ গ্রদাতন্যং জলং ॥ ১০৩ ॥ 

মে সকল ম্বৃতবান্ধবগণের উদ্দেশ্যে জ্ঞাতিগণ যোগ্য আচরণ না জনিয়া অঙ্জান 

ও অতি মুগ্ধতায় ব্যাকুল হইয়া ঘে অশ্রুপাত করে, পরলোকে সেই ধাম্মিকগণ 

অতএব এই অত্যন্ত মানসিক শোক পরিত্যাগ সেই অশ্রু পান করিয়। থাকেন। 

করিয়। মুন্থ হউন ॥ ১০১ ॥ 

হে গৌরাঙ্গ ! শরীরের উত্তীপদায়ক এবং অতিশয় মন্ঃক্ষোভ জনক নিন্দনীয় 
শোক শীঘ্র দূর কর। হে চন্দ্রবদন! এই সময়ে শোকাতিশয্য ও অত্যন্ত 

পরিতাপ শোভা পায় না ॥ ১০২ ॥ 

অতএব এক্ষণে সত্তর গাত্রোথান করিয়া মানবগণের সম্প্রদান গোগ্য মধুর 

সহিত পিণ্ড ও জল দান কর। এ বিষয়ে বিলম্ব করিও না। যেহেু বিতর্ক 
রহিত হইয়৷ জনরৃন্দের এ এ বস্তু দান করা কর্তব্য ॥ ১০৩ ॥ 



৩২৪ শ্্রীশ্ীঢগৌরাঙ্গ-চল্পুহ । 

তদৈব তদ্দিধায় শ্রর্গত-সঙ্কলিত (৯৩) স্কলিতমোহরো মোহরোদনে বিহায় 
সহায়-সহিতঃ সমুর্থায় তাৎকালিক-ত্রিয়াকলাপং কৃত্বা মাত্রাদিভিঃ সহ গুহং 

জগাম ॥ ১০৪ ॥ 

ততশ্চ যথাবেদং বেদং বেদং (৯৪) বিদ্বন্টিরভিছিতং হিতং পরেতম্ পর- 

লোকায় কায়শোধকং কর্তৃরধথাসময়মসম-যম-ভয়নিবর্হক-ব€ক-চূড়-প্রীণনতয়া (৯৫) 

দানাদিকন্মী চকার ॥ ১০৫ ॥ 

আচ্দী স্বস্থ্য পিত। স চামরধুনীনীঢর স্ব মালোকয়ন্ 

নাস স্বস্য সমুচ্চরল্সসশি জশচ্হী ষদপ্যসুন্ ভ্তানতঃ। 

ল্লীচগীরঃ স্বয়চ্মীর্ঘটদহিকম০সী তশ্যাপি দানাদিকং 
চচভ্রু ধর্মাবিধান-শিক্ষণকুতত তন্তাগ্রহেণয়শ্সহান্ ॥ ১০৬ ॥ 

সপ | আট তত পাকি পি পপ পপাপ্পী পাপী পাপ আপি পাপা পা শা আপীল 0 এ টি পিল আপা ০ ৮ শীট ২ শা শপ পাপী শট শিপ্জিনি ৩৩ পাটি শাপপশীিশিশি _ পিপি 

(৯৩) শ্রতিগৃহীতং বিধায় শ্রত্তেতযর্থঃ ॥ ১৭৪ ॥ 
(৯৪) বিচাঁধ্য বিচার) (৯৫) অসমবমভয়-নিবর্তকঃ অতুলযমভয়-নাশকঃ, শ্রীকষ্ম্তস্তা।নন্দন- 

তেন ॥ ১০৫ ॥ 
সি শাশিশ ও স্পা ক শিপ ৯৩০ পার পিট ৮৯৮৩ পপ প্পীশাপ্পিপিশী ৮ অলপ পি, পিপি তি তপতি কাশী পেশি সপ পাস 

এঁ কথা৷ শ্রবণ করিয়! কলিছুঃখহারী ভগবান্ বিশ্বস্তর তৎক্ষণাৎ মোহ ও 

রোদন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রে!থান করতঃ বিধি পূর্বক তাৎকালিক ক্রিয়া সমুহ 

সম্পন্ন করিয়া জননী প্রভৃতির সহিত গৃহে গমন করিলেন ॥ ১০৪ ॥ 

অনন্তর পণ্ডতগপ পুনঃ পুনঃ বিচার পূর্বক বেদ অনুসারে পরলোকগত 
ব্যক্তির মঙ্গলক্র ও কম্মকর্তার শরীর শোধক যাহা যাহ! বলিয়াছিলেন গৌর যথ! 

সময়ে অতুল মমভয় নিবারক খ্ীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত সেই সেই সকল দানাদি 

কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥ 



একাদশ আম্বাদঃ ২৩২৫ 

এবং ষথাশান্ত্রমতং স গেঁতর। 
বিধায় কত্যং পিতুরাদতরণ । 
পুনঃ প্রচমাদাদধিয়ন্ স্বশিস্কা- 
নধ্যাপয়হম্চ স্বগ্নতে ললাস ॥ ১০৭ ॥ 

ইতীত্য!'দি শ্রীগৌরলীলাম্বতভ £কশাোরলীলাবর্ণতন উপনয়নাদি- 
বিলাচসা! নাম একাদশ আসম্বাদঃ ॥ 

স্পিন পতি সপ পাপা পাপ পাপ পপ পপি শি শশী শশী শি ৮ পপ শিশির ৭ পেপসি পপ ৩ সি তা পপ পপ রস পপ পা পা সস আস আর বা আটা ৭ বাদ পা আপার 

পপ খ৮০-০৪০০৯+এাএর “এ তা ক পর সপ পাপা স্টপ; পাসপীপা  শীশিপিশত পিপি ও পিজি জা জাল আপিল পারা ৮ ৩ পপি সর” শ্সপস্পি আব দা ৯৬ পক 

প্রথমতঃ তাহার পিত। জাহবী সলিলে ভাহাকে দর্শন করিতে করিতে ও তাহার 

নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যদিও সঙ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন তথাপি 

ব্ীগৌর স্বয়ং তাহার ওদ্ধদেহিক ক্রিয়া ও তাহার উদ্দেশে দানাদি করিয়াছিলেন। 
কারণ ধন্মবিধি শিক্ষ! দিবার নিমিত্ত ভাহার মহান্ আগ্রহ ॥ ১০৬ ॥ 

এই প্রকারে গৌরশাস্ত্র মতানুসারে সাদরে পিতার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। 

অনন্তর পুনরায় আনন্দভরে অধ্যয়ন ও শিষ্বাগণকে অধ্যাপনা করিতে করিতে নিজ 

গৃহে বিলাস করিতে লাগিলেন ॥ ১০৭ ॥ 

ইতীত্যাদ্ি শ্ীগৌর-লীলামুতে কৈশোর লীলাবর্ণনে 

উপনয়নাদ্িবিলাম নামক একাদশ আম্বাদ ॥ 



দ্বাদশ আন্বাদঃ। 

অথাত্য ক০শোার-বচক। ঘনাঘনঃ 
কত ক্ষতেণ সাধু যথা যথা দগাক্খ। 

তথা! তথ। (৯) কান্ডি-পচয়াঝটরস্তন- 

বুপতাকায়াং পরিতেতা। ব্যক্পাত ॥ ১ ॥ 

রুচিং তচলারম্য বিলোকা গীতনং ২৯) 
গর্ব প্রচ্পেে সহতীমপত্রপাম্। 

তঢত গভীরাস্ু দরীষু ভুক্ভূতাং 
নিলীয় বাসং কুক্ষতেত নিরম্ভরম্॥ ২ 

পাচদন 0৩) 0গীরস্থ্য বিধাধ্িজিচগ্য 
যদন্ুুজালী তদতীব যুক্তু্। 

এত্ত, চিত্রং বত তন তলচ্ভে 
ঘদ্রক্তত। সাব্রদিকী প্রগাঢ়া ॥ ৩৪ 

টিতে ০ ৮ স্পসীস্পি শিপ পন আজ সপ? ০ ০০৯০ ০ 

(১) অন্ত্রাপি বর্ধকমেঘো দয়ে পর্কাতসমীপতুবি নিঝ'রা বিসর্পত্যেব ॥ ১ 

(২) ভবফিতালং॥ ২॥ 

(৩) গর্ত: গোবর নিধো চন কিবণন পল্-পরা ভবন দৃষটি্বাহ্যকুতা ॥ ৩॥ 

লালা শক 

অনন্তর প্রভুর কৈশোর বয়সরূপ জলধর ক্ষণে ক্ষণে যেমন যেমন সুন্দররূপে 

প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহার তনু রূপ উপত্যকায় কান্তিরূপ নির্ঝরশ্রেণী তেমন 

তেমন প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ১ ॥ 

ত্রাহার প্রীঅঙ্গের কান্তি দর্শন করিয়া! হরিতাঁল যথার্থই অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া- 
ছিল। সেইজন্য সে পর্বতের গভীর গুহামধ্যে লুকাইয়া নিরন্তর বাস 

করিতেছে ॥ ২ ॥ 

গৌরচন্দ্রের চরণ যে, কমল সকলকে জয় করিয়াছিল তাহা অত্যন্ত সমুচিত 

বটে কিন্ত ইহাই আশ্চর্য্য যে, এ চরণ সর্বদার নিমিত্ত প্রগাঢ় রক্তিমা লাভ 
করিয়াছিল ॥ ৩॥ 



ভ্বাদণ্ আস্বাদঃ ৩২৭ 

সঢ্রাজ-০সীন্দর্যযহ্দতেত পরীক্ষা 08) 
কুতত চঙ্গালাস্থ্য পদদ্বয়ং কিম্? 

সিন্দু রপু০গ বর-সীহতেসন ৫৫) 

লগ্নঃ স রাগচ্ছলঢত। বররাজ 0৪ ॥ 

সুবর্ণ-বর্ণ। কদলী যদি স্্যাক্ 

স। চাবনি-ন্যস্তশিরা ভবেচেচও | 

জ্ভতজদ০সী ০কাামলভাং পুনত্শে- 
সুদ? তদুচর্াস্তল না ঘণ্টেত ॥ ৫ ॥ 

তত্য্াবলগ্রত্থ বিঢিলাক্য ০শীভাং 
০ভজুক্রপাং ০কশরিঢণা নিভানভ্তম্। 

তত গিরীণীং কুহচরষু নিত্যং 
বসম্ভি ভীত্যা মুখদর্শনীয়া? ॥ ৬ 

(৪) অন্যেহপি চৌরে। ধদদি মতপদে সিন্দুরং লগ্নং ভবেতুদাং চৌবঃ স্তামস্তথা তু সাধুবের ইত্তাক্জ1 

মিন্টবোপরি গচ্ছতি । (৫) অনেন বস্থতন্তদ্ধবণং বোধিতং ॥ ৪ ॥ 

পদ্মের সৌন্দর্য্য হরণের পরীক্ষার নিমিত্ত তাহার পদদ্য় অত্যন্ত সাহস ভরে 

সিন্দুর পুপ্গের উপর দিয়া কি গমন করিয়াছিল? তাহাতে সেই দিন্ুর পু 
রাগচ্ছলে তাহার চরণে লগ্ন হইয়া! শোভা পাইতেছে ॥ ৪॥ 

কদলীবৃক্ষ যদি স্বরবর্ণ হয় এবং তাহার মন্তকটা ঘদি পৃথিবীর দিকে থাকে, 
পুনরায় তাহা যদি অত্যন্ত কোমল হয় তবেই তাহার সহিত গৌরের সরু যুগলের 
তুলনা হইতে পারে ॥ ৫ ॥ 

তাহার ক্টিদেশের শোভা দেখিয়া কেশরিগণ অত্যন্ত লঙ্জ! পাইয়াছিল 

সেইজন্য তাহারা মুখ দেখাইবার ভয়ে সর্ব! গিরি গুহায় বাস করিতেছে ॥ ৬॥ 



৩২৮” ঈ্গীল্লীগোরাঙ্গ-চন্পুঃ | 

অচপালবিভভাঢেগ কুশমূর্জ-পিস্ত, ভং 
০রাগানলী ভে) সঞ্লমুচ্ছভাস্পদস্। 

লস্ঞ -্তপ্ণং হুদুব্রস্তলঃ ভ্তশং 
জিগা ভেঙগাদিগতভ আয়া শ্রিষা॥ ৭ | 

মদ" মপাগোল মচজ্ডশুঞাল্ 

স্রম্ভানউজউং নিভবাং ভদাবাস্। 
জচঢেয়ব কং ০ন ভালা০েস। ভল,লাা০১) ৫৭) 

তদন্যারুপাশ্র হ সযভ্ন্থু লান্ত 0৮৪ 

'্ন লীর্-দ্রগাঁক্ ত-নী (রাভশঃ 

শ্রিয়ঃ প্রবালস্থ জহভার যোশলম্। 
প€তগীর-পাপিপিপিতন সতজ্ভ। ডে) 

হারও, প্রবালস্য (৯) ন ও তছিছিন্রম্ ॥ ৯) 

(৬। পাঞ্ষে বোমনণম ॥ ৭ ॥ 

(খ) প্রগুকামৌ ॥ ॥ 

(৮ আনেন ধঙ্ষকালানো গ্োোত্যতে, তাঃ প্রিমঃ। (৯ পীনতা ॥ ৯ । 

আধাভাগে কক গ গে বিশু ত ম্বন্দর রোগাবলীযুক্ মগুন্ধত এবং বর্ণের 

্যায় শোভম।ন হার বন্সযস্থল নিজসৌন্দপ্যে স্বর্নচপ স্মমেরদকে অত্যধিক জয় 
করিয়।ছিল ॥ ৭ ॥ 

ঘখন ভে!মরাই প্রকাণ্ড হস্তিশুও ও স্তন্ত সকলকে অতিশয় জয় করিয়াছ 

তখন আমর। আর কাহাকেই বা ভয় করিব :” এই কথা জিজ্ঞাসা! কিবার 

ইচ্ছায় ঘেন বাহুদ্বর তাহার উরুপার্খে গমন করিয়াছিল ॥ ৮। 
যে সমুদ্রকে নিজের দুর্দ অর্থাৎ আশ্রয় স্থান করিয়াছে সেই গ্রবালের সৌন্দর্য 

গৌরের মে হস্ত অত্যন্ত জয় করিয়াছে, গৌরের সেই হস্ত থে, বনে বিদ্যমান 
প্রবালের অর্থাৎ নবপল্লাবের পৌন্দ্ধ্যকে জয় করিবে, তাতে কিছু আশ্চধ্য 
নাই ॥ ৯॥ 



ভাদ্র আতম্মাদঃ। ৩২৯ 

ছাযক্াপরিভ্রাজি তদাস্থ্যবিন্ 
0লঢবড যঢ্ভা নীবজ-ধন্ধভীবম্ ৯০) । 

ততস্ত্রিয়ামাপভিরান্সনযস্ত্যা 
জিগায় সভ্রহাঠি ভ।ভি চি হ্রস্ 0৯১০৪ 

শভু5ক্রভাবা অপি নিল্ঞল জি 

সদ নিশা (৯১) অপাসিত-প্রড়ঙ্রন্ 
গায় (১১) অগপনাসঙাকভক্ত্রং 

প্রতপেদিতর ভতত্থ্য শ্শিঢেরোর্ুচহাীী লী? 0১৯ ॥ 

আঙুখ্য জপং বত চেঞ্জ স্ুনর্ণ তা- 

সবাপ লোচক্াভপ্-চিজকারিনীম্ || 
ভদা? ন চিন্রং শুণত্ডাং ষদাগ্রীপন্ 

€ণ1 জগচ্চিত-কুজা- নন্দ লী 1) ১৯ | 

(১') পদ্ম-সাদুগম্ অথচ স্ধাত্ং॥ ১০ ॥ 

(১১) খাদ] মহ বদ্ধ] আপ শুক্ল।, (১২) পরুত্তে অভিদাধাঃ অসমদ।রঘবং ॥ ১১ | 

ায়। (কান্তি, পক্ষে সূর্যযপ্রিয়।) দ্বারা শোভমান ভার বদন মণ্ডল থে 

পন্মপন্ধীভান (পদোর বন্ধুত্ব, পক্ষে সুধ্যত্ব | প্রাপ্ত হ্য়াছিল সেইচন্য উহ! নিজ 

কান্তিতে থে চন্রকে জয় করিয়!ডিল, তাহাতে কিছু আশ্চর্ঘ্য নাই ॥ ১০ ॥ 

তাহার কেশকলাপ বক্রম্বভ[ব ( কুটিল ভাবাপন্ন, পক্ষে বন্রুহদুক্ত ) হইলেও 
নিক্মুলতা, সর্বদা দিত (শুভ্র পক্ষে বদ্ধ ) হইলেও জসিতপ্রভত্ব অর্থাৎ কুষ্ণবর্ণত! 

এবং সগায়ত অর্থাৎ অতিদীর্ঘ হইলেও আমমায়ত্ব অর্থাৎ অতুলশীয় বিস্থৃতি প্রাপ্ত 
হইয়াছিল ॥ ১১ ॥ 

উহার কূপ বে অসামান্য বিল্ময়জননী অবর্ণত। (শোভন-বর্ণত্ব, পক্ষে 

তব) প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা আ।শ্চধ্য নহে । ঘেহেতু জগদ্বাসিগণের চিভব্ধপ 

কুরঙ্গ বন্ধনকারী গুণসযূহ গু৭ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল ॥ ১২ ॥ 

ঞ্জো 



স্ত্রীন্নীচগৌরাঙ্গ-৮্পুঃ। 

বিঃলোকা লানণাগমুস্য ভাদ্বশং 
নিশমা তলোকাননতেত। গুণীংশ্চ তান্। 

ররঞ্জ তস্যিন্ জগত্দেব তাদৃশীং 
বিভন্তি শক্তিং খলু নস্ত/5লীকিকস্ 0১৩] 

বিষেশতস্ত ঘুবতয়ে। যুবতয়ো (১০) পলালিতং শলিভ (১৪) শাতকরৈ- 

নৈস্তমাকর্যালোক্য চ তদাসক্তমানস! বভূবুঃ। তত্রভূজ (১৫) বামা-গবমা (১৬) 
স্বীয়ানামানর্ঘক্যং সার্থক্যঞ্চ মেনিরে ঘাঁভিরধমায়াভি (১৭) রয়মাকণিতো দ্রষ্টং ন 
প্র।ণ্রন্চ ॥ ১৪ ॥ 

মুরবণিতাঃ স্-রব-বণিতান্ত-__জিতকোকিলা ০১৮) স্তম্ত গুনান্ গায়ন্ত্যঃ স্ম 

দিবলানবসানমানয়ন্তি, মানয়ন্তি স্ম চ নিজলোচনানামগিমিষতামবিচ্ছেদং 
তশীক্ষমাণাঃ ॥ ১৫ ॥ 

| (১৩) যুবতয়া যুবত্েন, (১৪) শ্রধিতং, (১৫) ভুবি জাতাঃ ভৃঙ্গাঃ। (১৯) গনাং লোচন।নাং, 

(১৭) অধম উপরতিশুন্তোহয়ঃ শুভাবহবিধির্ধাসাং তাভিঃ ॥ ১৪ | 

(১৮) স্থরবনিতা দেবগ্রিয়ঃ, স্ুম্বর-নিতান্ত-জিভপিকাঃ॥ ১৫ ॥ 

৫ ্ ে শু 

তাহার তাদুশ লাবণ্য দেখিয়া এবং লোক মুখে তাহার অশেষ গুণের কথা 
শুনিয়৷ সমস্ত জগৎই তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। কেন না অলৌকিক 
বন্ত বথার্থই এরূপ শক্তিধারণ করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ 

বিশেষতঃ যুবতিগণ তাহাকে বৌবনসম্পন্ন ও সুথকর গুণ সমুহে বিভৃষিত 

শুনিয়া তাহাকে দর্শন করিয়। তাহার প্রতি আসক্তচিত্ত। হইয়াছিল । তাছাদের 
মধ্যে অশেষসৌভাগ্য সম্পন্ন! যে মকল পার্থিবরমণীগণ তাহার কথা শুনিয়াছিলেন, 

তাহারা নিজনিজ নয়নের ব্যর্থতা ও শ্রবণইন্দ্রিয়ের সার্থকতা মনে 
করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ 

সুমধুর রবে কোকিলকে অত্যন্ত পরাজয়কারিনী স্থুরবণিতাগণ তাহার গুণসমুহ 
গান করিতে করিতে দিন অবসান করিত এবং অবিচ্ছিন্নভাবে তাহাকে দেখিয়া 

আপনাদের চক্ষুর অনিমেষতার প্রশংমা করিত ॥ ১৫॥ 



সপন 

হবাদশ আম্বাদঃ ৩৩১ 

মীনব্যস্ত বিদ্ুরচেদশসদনা স্তত্তাঙ্গলঙ্গ্লীসুধাং 
পাত্র! কর্ণপুতটন ০মাদমধিকং সচ্্য। ঘথ! লেভিঢের 
চিত্রং হস্ত! তথা বিষাদমপি তং ন প্রাপ্য পাভুং দৃশ' 
যস্সীদ্রহসমোষ্শীতমপতচলত্রাদমুষাং সদ" ॥ ১৬ ॥ 
সঢ্দশবাসাস্ত কে) বিচলাকাা ভতংজ্জিয়ঃ 

সদর্পকত্ব€ ০১৯) দ্বিবিধং প্রতপেদিতের । 
স-মল্মথচত্রন তদঙিআ্সপদ্দচক্সী- 

মহার্পকতত্বন চ চেভতেসো মহ ৪১৭ 

ততশ্চ তাস্তং বিলুলাকিনুর সদ" 
জাগ্রদ্দশীয়াং যদিদং ন চাডডতম্ ॥ 

ক্ষণ ক্ষণ নৃভনতাং প্রষায়িণঃ 

স্বপরস্থয মচ্ধ্যেইপি নিদধ্যু ২০) 2েরব য্ 0১৮৪ 
(ক) নিকটগ্াঃ, (৯৯) সতী চামৌ অগ্িকা চেতি ভস্তাঃ ভাবঃ সদর্পকত্ম্॥ ১৭ । 

(২০) শিদধাঃ দঢৃ 2, 'প্রবাখিণ ইতর 'ভনিষ্যদর্থণিনিন| ঘোগাৎ যী ॥ ১৮॥ 
স্পেস শপীপিসিসিিপ পি পপ পপ 4 স্পেস (লি প আ্ প েিশাশপ 

অত্যান্ত দূরদেশবাসিনী মান মানবীগণ করণ পটে তাহার অঙ্গের সৌন্দর্য্য সুধা পান 
করিয়। তৎক্ষণাৎ বেবরূপ অত্যধিক অ।নন্দ প্রাপ্ত হইতেন, আশ্চধ্যের বিষয় যে, 

তাহার! নয়নের দ্বারা উহ! পান করিতে না পাইয়া সেইরূপ বিষাদও প্রাপ্ত হইতেন। 

সেই হেতু সর্বদা তাহাদের নেত্র হইতে তুল্যভাবে উষ্ণ ও শীতল অশ্রু পতিত 

হইত ॥ ১৬ ॥ 

কিন্তু নিকটদেশবাঁধিনী নারীগণ তাহাকে দেখিয়। তাহার চরণকমলের 

সমন্মথত্বরূপে এবং তাহার চিত্তব্ূপমনির মহার্পকত্ব অর্থাৎ মহাদাতৃত্ব্ূপে এই ছুই 
প্রকারে সর্পকত্ব প্রাপ্ত হইয়ছিলেন ॥ ১৭ ॥ 

অনন্তর তাহার! সর্বদা জাগ্রদ্দশায় বে তাহাকে দর্শন করিত তাহা আশ্চর্য্য 

নহে। যেহেতু ক্ষণে ক্ষণে নৃতনত্বপ্র।পক অর্থাৎ নূতন নূতন স্বপ্পের মধ্যেও 
তাহারা গৌরকে দর্শন করিত ॥ ১৮ ॥ 



৩৩২ স্তীল্লীগৌরাঙ্গ-চল্পুঃ। 

জগল্য়েয় হাপি তশ্য লব্গয়ে 
বন যোগা যুবতী ন কাচন। 

তথাপি ভাস্তত্র রতিং দধুর্যভঃ * 
কর্তং বিচারং ন দদাতি ০লাভ্যতা। (২১৯) 0৯৯৪ 

ভাসাং দশাস্তাঃ কতি বর্ণনীয়। 

যল্পভাঢতিত নাবসরস্তদ্র্ত । 

গঢতী হি নঃ সংপ্রতি সর্রনারী- 
ছুড়ামণিঃ স্কুত্তিমুটপতি কাঁচি ॥ ২০৪ 

ন। খলু নবদ্বীপবাসিনঃ পরমন্তখোল্লাদিনঃ সাদ্গুণ্যনিপানস্য , বিপ্রবংশপ্রধানস্া 
বিলক্ষণ-ধশ্মকা্যস্থ বল্পভাচার্যন্ত ভবতি ছুহিতা৷ মনোজ্ৰ-চরিতা নান্না ধান্না (২২) 
স্বরূপেণ রূপেণ চ লক্ষমীরেব ॥ ২১ ॥ 

(২১) নিষণগ্রেতার্থঃ ॥ ১৯ ॥ 

(২২) গ্রভাবেণ কান্ত বা।। ২১ ॥। 
৮ স্পা শিট পি ৯৮ সি ২7 শিস _ শী শশা শীতি চে 

যদিও ত্রিভুবনে তাহাকে লাভ করিবার মোগ্যা কোনও যুবতী ছিল না তথাপি 

তাহারা তাহার প্রতি আসক্তি রাখিত। যেহেতু বিষয়ের লোভনীয়তা বিচার 

করিতে দেয় না ॥ ১৯ ॥ 

তাহাদের এ প্রকার দশা আর কত বর্ণনা করিব। যেহেতু ত্জন্য আমর! 

অবসর পাইতেছি না। কারণ আমাদের মনে সম্প্রতি সমস্ত রমণীগণের শিরোমণি 

কোনও এক অনির্ববচনীয়া রমণী স্ফ্তি পাইতেছেন ॥ ২০ ॥ 

ধিনি নবদ্বীপ নিবামী পরমসখোল্লামী অসংখ্য সদ্গুণভাজন বিপ্রবংশশ্রেষ্ঠ 

পরমধান্মিক বল্পভাচার্যের স্থচারুচরিতা কন্যা । যিনি নামে প্রভাবে বা কান্তিতে, 

স্বরূপে ও রূপে সাক্ষাৎ লক্ষমী ॥ ২১ ॥ 



জাদশ আম্বাদঃ । ৩০৩৩ 

মা চ বলদেব দোষেব তাল-পরাভবকৌজাঃ (২৩) রাজপৃতনেব চিন্বণশ্যামল- 
কুন্তলা (২৪) ধজ্ভশালেব নির্মলদি্জরাজাহ্তা ব্রজভূমিরিব চঞ্চল- 

কমললোচনা (২৫) | ২২ ॥ 

বসন্তাটবীব পাটলাপুষ্পগন্ধবহ। (২৬) রাজদ্দি জপটা৷ (২৭) চ, শরদিব নাতি- 

পীবরদে|ষা (২৮) প্রফুল্পপু্ষরশয়া (২৯) চ, শুচিসংক্রান্তিরিবে।দিত-পয়োধরা (৩০) 

অস্কুরিত-রোমাবলী (৩১) চ॥ ২৩। 
পোল পাশিশপপক ০ শাশশীশীপিী বাগ 

(২৩) হরিতালগরিকান্িঃ ত বৃক্ষ ভগ্তীক-বল1 চ, (২৪) চিক্ণন্ঠ|মলাঃ কুস্তলা যন্ত।ঃ, পঞ্ষে চিকণ 

শ্যামগান্ কুন্তান্ লাভীতি সা, (২৫) পক্ষে কমললোচনঃ কৃষণ ॥ ২২ ॥| 

(২৬) পাটলাপুষ্প-সমাননাঁসা, পক্ষে পাটলাপন্পগন্ধং নতগ্ভীতি সা। (২৭) রাজন্ দ্বিজপটে। 

দন্তবসনং যন্তাঃ, পক্ষে রাঁজন্তে। দ্বিজাঃ পক্ষিণো। যেষু তে পটাঃ পিয়ালাঃ য্ত|ং। (২৮) দোষ! 
বাহুঃ পক্ষে বারি, (২৯) প্রফুল্লপুক্ষববৎ শয়ে। হস্তে যন্তা১, পক্ষে প্রফুল্ল।নি পু্ষরশয়ানি পল্মানি 

যস্ত|ং, (৩০) শুচিমংরাজিঃ আধাঢ়সংকান্তিঃ, উদ্দিতৌ উদ্দেতুমী রক পয়োধরৌ স্তনৌ 
য্যাঃ, পঙ্গে টি পখোধরা মেঘা2। (৩১) পক্ষে বরে'মবণং | ০ 

পে শপ শিপ ৮ 

মিনি বলদেবের বাছুর ন্যায় তালপরাভবকৌজাঃ অর্থাৎ ভরিতালবিজয়িকান্তি 
বিশিষ্টা, পক্ষে তালর্ক্ষভপ্জক বলশা'লী, রাজসেনার ন্যায় চিকণ ও শ্যামলকেশযুক্তা, 

পক্ষে তীক্ষ ও শ্ঠ।মবর্ণ কুন্তধ!রিণী, জ্ঞশালার ন্যায় নিন্মলদ্বিজরাজাম্তা অর্থাৎ 
নি্কলক্কচন্দ্রবদনা, পক্ষে নির্দোষ ব্রাহ্গণ শ্রেষ্টগণের স্থিতি বিশিষ্টা, ব্রজ- 
ভূমির ন্যায় চঞ্চল কমললোচনা অর্থাৎ চঞ্চল পদ্মনেত্রা, পক্ষে চঞ্চল কৃষ্ণ 

বিরাজিতা ॥ ২২ ॥ 

ধিনি.বান্তকালীন বনের ন্যায় পাটলাপুষ্প গন্ধবহা অর্থাৎ পাটল পুষ্পের ন্যায় 

নাসিকাবিশিষ্টা ও রাজদ্দিজপটা অর্থাৎ সুন্দর অধরযুক্তা, (বনপক্ষে পাটলপুষ্পের 
গন্ধবহনকারিবায়ুবিশিষ্টা ও পক্ষিগণবিরাজিত পিয়ালবৃক্ষশোভিত ) শরৎকালের 

স্যায় নাতিপীবরদোষা অর্থাৎ নাতিস্থ এলভুজা ও প্রফুল্ল পুফরশয়া অর্থাৎ প্রফুল্পকমল- 

হস্তা, ( শরৎ পক্ষে নাতিদীর্ঘরাত্িযুকতা ও ও প্রফুল্পকমলমম্পন্না ) জ্যৈষ্ঠ বা আধাট 



৩৩৪ শ্রী শ্বীঠগৌরাঙ্গ-চল্পুই । 

সিদ্ধি-সংহতিরিৰ লসদণিমাবলগ্রা (৩২) বর্ষাদ্যৌরিবাতিসজ্ববনা (৩৩) প্রচণ্ড- 
রজনীতিরিব বিপুল করোরুদণ্ড। (৩৪) প্রভাত-ভাত-ভানুমণ্ডলীব লোহিতপাদা (৩৫) 

চিত্রপটীব বিবিধগুণশোভিতা (৩৬) সর্বানাং রমণীনাং শিরসি ররাজ ॥ ২৪ ॥ 

স। চাশ্বতোদ্ হগীরবি০ধার্জড্েদেৰ 
গুণান্ সতীনাং বদনা কদাচি 

তট্দৰ রাগে! মদঢনাহুপি তন্ত্যাঃ 
সমং 0৩৭১ হি প্রাছুরভুৎ্ প্রকামম্ ॥ ২৫ ॥ 

শি শা শি শত কা স্ পা পপি সপ শা্পীকাশী শি শি তিল ৮ শট শা শিপ ০ পক আিতচার পানিলা পাগ্পাারজ 

(৩২) লসম্নণিম সঙ্গ তা বন্ঠ তাদৃশমবলগ্রং মধ্যমং যস্ত্যাঃ, পক্ষে লসতা অপিষ়া লগ সম্থদ্ধ]। (৩৩) 
আতিসৎ জঘনং যন্তা1$, পক্ষে অতি সজ্জাঃ স্তসজ্ভিত1 ঘন। মেঘ যন্তাং। (৩৪) বিপুলশ গুবৎ 
উক্দগী নশ্যাঃ, পক্ষে নিপুলঃ করে। যন্ত।ং উরুমহান দণ্ডে। যস্তাঁঞ্চ । (৩৫) পাদশ্চরণঃ 
কিরণশ্চ । (৩৬) গুণ। লাবাণাদয়ঃ, হৃত্রাণি চ॥ ২৪ ॥ 

০০ সহ তির ॥ ২৫ ॥ 
শিপ ০ ৪ শস্পিপাপ পা পাপা? শী শী িশা্পিপাপিপী আসল পি 

মাসের সংত্রণন্তির ন্যায় উদ্দিতপয়োধর! অর্থাৎ উদীয়মানস্তনশালিনী ও অন্কুরিত 

রোমাবলী অর্থাৎ জাতরোমশ্রেণীভূষিতা (সংক্রান্তি পক্ষে মেঘোদয়সম্পন্না ও 
অন্কুরিত রোমবনবিশিষ্টা ) ॥ ২৩ ॥ 

বিনি সিদ্ধিসমূহের ন্যায় লদদণিমাবলগ্রা অর্থাৎ সুক্ষমকটিবুক্তা ( সিদ্ধিপক্ষে 
স্বদ্দর অণিমান্থিতা ) বর্ধাকালীন অ(কাশের ন্যায় অতিসজ্জঘন অর্থাৎ অতি সুন্দর 

জঘনশালিনী (পক্ষে সুশজ্ফিতমেঘবিশিষ্টা) প্রচণ্ডরাজনীতির হ্যায় বিশীলকরিশুণ্ড- 

তুল্য উরুদণ্ড স্ম্পন্না পেক্ষে প্রচুর রাজকররূপমহাদগুবুক্তা) প্রভাতে উদিত 

সূর্যামগুলের ন্যায় লোহিত পাদ, অর্থাৎ রক্তচরণা পেক্ষে রক্তবর্ণ কিরণশালী) 

বিচিত্র বলনের ন্যায় বিবিধগুণশোভিতা) হইয়া সমস্ত রমণীগণের মস্তকোপরি বিরাজ 

করিতেন ॥ ২৪ ॥ 

একদা তিনি ঘে মুহুর্তে সখীগণের মুখে গৌরচন্দ্রের গুণরাজি গুমিলেন, 

ততক্ষণাৎ তীহার হৃদয়ে যুগপৎ অনুরাগ ও মদন অতিশয় প্রকাশ পাইল ॥ ২৫ ॥ 



বাদশা আম্মাদঃ ৩৩৫ 

তটদৰ তস্য? মুখচল্দ্রবিহ্বং 
তশ্থদাম্মত-আাবিণমাকলখ্য ৷ 

ফুলং দৃগিন্দীবরযুগ্সামাসীজ 
জহুর্ষ তরাচেসীষধি-সগুলী চ ॥ ২৬ 

তাঞ্চ তথাবিধামালোক্য জাত-প্রমদাঃ প্রমদাস্তাশ্চতুরাশ্চতুরম্থজায়াতোহপি 

(৬৮) দুশোরিজগিতেন রিঙ্গিতেন (৩৯) চ ভবোস্তমর্থং পরস্পরমাবেছ্ 'কিঞ্চনে।চিরে 

নোচিরেণাপি ৫৪০) ॥ ২৭ ॥ 

সা চ তদ্গুণ সাধুঙ্গদ নার্থং 
গচ্ছতি স্ম মুক্যরন্ভিকমাসাম্। 

ষউপদীবৰ নিতরাং মধুলুজ। 
ররর ৯৮) 

পিন তিশী শশা ২ শশী 7 শশী শী শশী ৮2 ০০ স্াপপকপাপি পিপি শিট তি তা শা সপ পাপা পিপাসা? জপ পলা পপ জপ ৮ টিপিপি 7 পিক জি তি ৭ ক আদা কন পিচ সল ক ৪ 

(৩৮) সানিরীতোহপি চতুরাঃ, (৩৯ রিগিগতৌ 'ভাবে ক্তঃ, (৪০) বালান নটি ॥ ২৭ ॥ 

তখনই তাহার মুখরূপ চন্দ্রম্ডল স্বেদরূপ অস্ত ক্ষরণ করিতেছে দেখিয়া 
নয়নযুগলরূপ নীলোৎপলদ্বয় প্রস্ষ,টিত এবং রোমাবলীরূপ ওষধি শ্রেণী হুট 
হইল ॥ ২৬ ॥ 

তাহাকে এপ্রকার দেখিয়' ব্রঙ্গপত্রী সাবিত্রী হইতেও বিচক্ষণা সেই সকল 

রমণী আনন্দিত হইয়। চক্ষুর ইঙ্গিতে ও ভ্রচালনা দ্বারা পরস্পরকে এ বিময় 
জানাইয়।ছিলেন, কিন্তু বহু সময় পর্য্যন্ত কোনও কথ! বলিতে পারেন নাই ॥ ২৭॥ 

অত্যন্ত মধুলুক্ধা ভ্রমরী যেমন পুনঃ পুনঃ পুষ্পিত মালতী লতার নিকট গমন 

করে. সেইরূপ লক্ষনী বিশ্বন্তরের গুণম্থধা আম্বাদনের নিমিত্ত বারংবার তাহাদের 

নিকট গ্রমন করিতেন ॥ ২৮ ॥ 



৫ ৫ ৫ শ্বীল্সীতগীরাঙ্গ-চম্পু্ | 

€গীঢেরা 0৪১) নিভারং বিদধাভি গঙ্গী- 

তঢ্ট স্রজদ্ভিঃ সমমিভামুষাস্। 
কুরঙ্গমুদ্দিশ্য নডচ। নিশম্য 

স। ০প্রষ্টবুদ্ধা! মুভুঢরিভি তত্র ॥ ২৯ ॥ 

0গীঢেরণ লোচন-দলানি স্তরখাভ্রিয়।্ 
উতাদ্দবাকামব্কর্ণা সখীমুখান্খ সা। 

দ্রউ,ং সমুক্সস্্রকঙানাঃ শশ্ি০নভি শেষ ৫৪২) 
শ্রতত্র! বিনিঃম্রসিভ হন্ভ ! কদীপি দীর্গম্ 7 ৩০ ॥ 

দাত তাস্তন্য গুণান্ বিব্ুন্নঢভ 

তটদকতানীক্কভসানসা সভী 7 

কথান্ডবালাপকরীষু কুপানতভী 
শ্রাত5তঃ পরাদ্ধং মনসাভিকাওক্তি ॥ ৩১৪ 

(8১) শোবো মুগানশেষঃ, তথাচ স্বামী-ধন্ত্র-ক্ুকু-গৌ রোমুগবিশেষত ॥ ০৯ | 

(১২) শেষং বাক্শ্তেতি তাৎপধাৎ ॥ ৩০ ॥ 

গৌর (মুগ বিশেষ শ্লেষে গোৌরচন্দ্র ) গঙ্গাতীরে শহ্গদ্গণের সঙ্গে বিহার 
করিতেছে--মুগের উদ্দেশ্টে সেই নারীগণের এবন্িধ বাকা শুনিয়া তিনি প্রিয়তম 

গৌর জ্ঞানে পুনছ পৃনঃ সেখানে আগমন করিতেন ॥ ২৯ ॥ 

গৌর (শ্বেতবর্ণ শ্লেষে গৌরত্ন্দর ) নয়নদল সমূহকে স্রখী করিতেছে_- 
কখনও সখীগণের মুখে এ প্রকার অদ্ধবাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি দেখিবার ভন্যয 

অতি উৎকন্গিত চিন্তা হইতেন। পরে তাহাদের মুখে চন্দ্র” এই অবশিষ্ট 
বাক্যাংশ শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন ॥ ৩০ ॥ 

যখন তাহারা গৌরের গুণসনুহ বর্ণন করিতেন, তখন তিনি এক।গ্রচিত্ত হইয়া 

তাহ! শ্রবণ করিতেন, কথামধো যাহার! অন্য বাক্যালাপ করিতেন, তিনি ভাহাদের 

প্রতি কুপিত হইতেন এবং মনে মনে পরাদ্ধনংখ্যক কর্ণ কামনা করিতেন ॥ ৩১ ॥ 



হাদি আন্ষাদঠ। ৫ ৫ -টি 

বিচিলীকক্িস্যামি কদা তমিতামুং 
বিভীবয়ভ্ভী মনসা নিরম্ভরস্ 

সখীৰ সুপ্তিনিজ-বাসনান্গুগা (৯৩) 
প্রদর্ণয়ীমীস কদাপি তং নিশ্শি ॥ ৩২ ॥ 

নুর্ণ-সধুরচ্জনিং শরদখগুচন্দ্রাননং 
ভ্রমদ্ভ্রমর-০লাচনং করিকরাভ-বান্ুদ্বয়স্। 

কবাট-পুথু-নক্ষসং বিবিধক্তষটণ রুজ্জলং 

শচীস্তভমঢণক্ষা সা সুখ সমুদ্রমগ্রীভিন ৪৩৩ 

স্প্রে ষদ্ ষদ্চশ্যতেত কিঞ্চ 0লোৌঢক 
ভক্তন্সিটথা০বতি যোহজ্তীভ বাদ 

নাছেসী সাধুর্স ভু দানন্দ-জল্সা! 
তস্য! তন্ত্র বারিধারাবিরাসীৎ প%১৪ ॥ ৩৪ ॥ 

সপিসপাশ্পীশী প সস স্পা এ ৯ ৯ পাপ স্পা 

(৪৩) (স্বসংস্ক।ধানুগতা সখাপি স্বেচ্ছ। [ভসারিণী শুথ। করোতি ॥ , ॥ ৩২ ॥ 

(98) নহি মিথ্যাত্বতন্ত বথার্থকাধ্য কাঁবিত1 সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ 
৮ ০০ শি টি তত পপি তী 

“আগি কবে তাহাকে দর্শন করিব” তিনি নিরন্তর মনে মনে এইরূপ চিন্ত। 
করিতেন। তখন তাহার নিজসংস্ষারানুঘায়ী স্বপ্ন তীয় বাসনানুগতা৷ সখীর ন্যায় 
কোনও এক সময়ে রাত্রিকালে তাহ।কে গৌর প্রদর্শন করাইয়াছিল ॥ ৩২ ॥ 

সুবর্ণ অপেক্ষাও মধুরকান্তি শারদপুরচন্দ্রতুল্যব্দন, চঞ্চলভ্রমর, সদৃশনয়ন, 

করিশুপ্ত সমান বাহুদ্বয়, কবাটের ন্যায় স্থ'লবক্ষাঃ :বিবিধভূষণের দ্বারা উজ্জ্বল 
শচীনন্দনকে নিরীক্ষণ করিয়! তিনি সুখসমুদ্রে মগ্রা হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ 

এসংসারে স্বপ্নে যাহা কিছু দেখা মায়, তাহা সমস্তই মিথ্যা--এই প্রকার 
ঘে প্রবাদ আছে তাহা সত্য নহে। যেহেতু সেই স্বপ্নদর্শনে তাহার নেত্রে আনন্দ- 
জনিত জলধার! প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥ 



৩৩৮ শ্রীল্সীতগৌরাহ-চ্পুঃ। 

তঢদন গাকর্ন স্ুখানি বিন্দতী 
প্রিয়ং পুনস্তং সহসা ভিঢরাহিতম্। 

ন লীক্ষ্য কান্তং ক্ষ গঢ্তাহসি মামিমীং 
বিহায় হত্নতেতি বদভ্ঞযবুধ্য ত।1 ৩৫11 

তদিদমাকর্য বচনমন্থ্া। নমস্থা। ধীমভীনাং (৫) ভদ্বয়স্তা ছয়ন্যানন্নকরীং 

বসো পিং গিরং জগছু$--আয়ি সরলাশয়ে ! বিশয়ে (৪৬) বিকিরসি রমিকানাং 

শে! মানসম-মানসমকে 8৭), বন্মাদনুপগত্তাপি ৪৮) তাপিতা হলয়সেহয়মে (১৯) 
কা কেতি॥ ৩৬ ॥ 

ল্ষমান্ত তদাকর্ট নমিত-লপনা (৫০) মিত-লপনা ম্বভাবতে। (৫১) 

হন্দভ/বতেহপি (৫২) তদালপনমমানন্য দায়কং মানম্য দায়কঞ্চ (৫৩) মত্বা ন 
কিঞ্চদুচে, মনসা ত্বিদ্মন্তুক্ষণং চিন্তয়ামাস ॥ ৩৭ ॥ 
(86) বুদ্ধিমীনাং নমস্কাধ্য। শ্রেঠা ইতার্থঃ। (9৬) সংশরে, (9৭) নাস্তি মানমিতত। সমশ্চ যন্ত 

তাশ্মিন্ বিষযে, (৪৮) অবোৌঢ়াপি, তাদৃগ্ঠ এব কান্তেত্যাহবানং ঘটতে, নান্ধন্তা অতএব সংশয় । ৩৬ ॥ 

(৫০) ননমুশী, (৫১) গ্রারুতা। মিতবচন], (৫২) তৎকথনম্ মন্বভাবতঃ গ্রাণাভাবাৎ মরণাদপি 
(৫৩) অমানসাশ্ত দুঃগশ্ দায়কং মানস্ত খগুগরিভারঞ্চ ॥ ৩? ॥ 

গৌরকে এরূপ দর্শন করিয়া তিনি অপার আনন্দপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
পুনরায় তাহার সেই প্রিয়তমকে সহসা তিঠোহিত হইতে দেখিয়া “হায় কান্ত ! 
আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে” এই কথা বলিতে বলিতে জাঁগরিত 
হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ 

তাহার এবাক্য শুনিতে পাইয়া বুদ্ধিমতীগণের নমন্য1! তাহার সখিমগ্ডলী 
কর্ণধুগলের আনন্দজনক এই কথা বলিয়াছিলেন- অয়ি সরলে ! আমাদের ন্যায় 
রিকাগণের চিত্ত তুমি অসীম সংশয়ে নিক্ষেপ করিতেছ, কেননা তুমি অবিবাহিতা 

হইলেও সন্তপ্তা হইয়া «কান্ত! তুমি কোথায় গেলে ।» বলিয়া ডাকিয়াছ ॥ ৩৬ ॥ 

তচ্ছুবনে ম্বভাবতঃ মিতভাষিণী লম্মমী নতমুখী হইলেন এবং তাহাদের বাক্য 

মৃত্যু অপেক্ষা ও অধিক দুঃখদায়ক ও মাননাশক মনে করিয়া! কিছুই বলিলেন 

না, কিন্তু মনে মনে অনুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ 



জলসা আঙাদঃ। ৩ ৬৯ 

অঢয় বিচেধ' ছুউসঢত তগন্ত্যতে? ! 
দত্রাপহারী চ ৫৫৪) বিতেবক-বজি্ভিভ্। 

যঢ্ভা সনচস্ত।ষ করীং গ্রদায় তে 
অপ্তিং ক্ষণাত্দেব রভক্তমু বত 1 ৩৮] 

জ্ঞাগ্রদ্দলা৩ (৫৫) দুল ভচগৌবদু্টিং 

তথা স্ুযুপ্তি 0৫৬) বিধায় দীঘ্স্। 
সন্ভান্য ভদ্দর্শন০সীখা-পুরাং 

স্প্রিং বভ হুস্বতমামকা্নী্ | ৩৯1 

পুনর্সদীমাং বিতঢরদশাং 2ম 

ভদশ ন দীষাং জ্তব বর্ণয়েক়ম্ | 

বরথঃ গাত্তামি কপাল তাং তি 

জন্নষু সচ্লেষ্বাপি মছিঢধষু 0) ৪০11 

(৫9) চ-কাকে ছিন্ন রুমন্ডেন বািপিকবর্চিিতশ্চেনান্বণ2 ॥ ৩৮ ॥ 

(৫৫) বিবিকণর্জিতত্বং বিশদনতি জাগ্রদশামিতি, (৫৬) শ্রযুপ্টো ত্রহ্ধনঃ সম্পত্ভিবের, নত তৎ 

সঞ্গাৎকাব ভতানিগ্রতা তথাত্বমিতি ॥ ৩৯ ॥ 

অহে দুষ্টবিধি! তুমি দত্তীপহারী ও বিবেকবডিজিত। যেহেতু তুমি 

আমকে মনের সন্তোষজনক শ্বপ্প প্রদান করিয়! ক্ষণপাল পরেই তাহা হরণ 

করিলে ॥ ৩৮ ॥ 

যাহাতে পৌরের দর্শন দুগ্পভ হয় এইরূপ দীর্ঘ জাগ্রদ্দশ। ও শুধুগ্তি বিধান 
করিয়া, বাহ।তে তাহার দর্শদজনিত সুখপ্রবাহ সম্ভাবিত হয় সেইরুপ স্বপ্নাবস্থাকে 

অত্যন্ত অল্প করিয়াহ ॥ ৩৯ ॥ 

পুনরায় যদি তুমি আমাকে এই অবস্থা প্রদান কর. তাহ! হইলে আমি 
তোমার দোঁষ কীর্তন করিব না! বরং আমার ন্যায় সকল লোকের নিকটেই 

তোমার কৃপালুত! গান করিব ॥ ৪০ । 



৩৪০ ্লীল্লীঢগীরাঙ্গ-চ০্পুঃ । 

সা চ প্রতিরজনি শয়নাবসরে মনসেদং প্রার্থয়ামাম অয়ি বিধে! প্রণমামি 

কৃতাঞ্জলিদর্শনদষ্টভণ! ভবতঃ পদং। ময়ি বিধায় কৃপাং জনয়ে রমুং (৫৭) 

সকৃদপীহ দশাংনিশি মপ্তিকাম ॥ ৪১ ॥ 

তদেবং স্থিতে কদাচন বিশ্বন্তরো। বিচিত্র বেশধরো নিজন্নেহশালিনা নান 

বনমালিনা সহাচাগ্যেণ ধীমতামর্যেণ ৫৮) পথি পথি জমতিস্ম। তদাচ 

শ্রীবল্লভাচার্ধ্যন্বতা সখী সমুহযুত। গঙ্গায়ামবগাহনং বিধায় তত্রাগমনং চকার ॥ ৪২ ॥ 

সা চ দুরতঃ প্রথমং (গীরাঙ্গম্তাঙগরোচিরালোক্য জাতবিশ্রয়া স্বঘখীঃ প্রতীদং 
জগাদ_- 

সখা! িমসিদং চিন্রং, জলধর-খঢগ্ডাহপি তনঙ্গশাতিত ক্কাপি। 

০সীদামিনী- ঘটেটয়ং ৫৯১), পণ্যত পুরতঃ কতো সিলতি 21৪8৩ 0 

0£৭) অসুং গৌরদর্সিকাং॥ ৪১ ॥ | | . 
(৫৮) বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠেন ॥ ৪২ ॥ 
(৫৯) অত্র ভিন্নামামপি গৌবকচী সৌদ।মিনীথটায়া অভ্েদাধ্যবসায়লক্ষণা গ্রথমাতিশয়োক্তি- 

পিয়ম ॥ ৪৩ ॥ 

তিনি প্রতি রজনীতে শয়নকালে মনে মনে এইরূপ প্রার্থনা করিতেন_- 

হে বিধি! আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার চরণে প্রণাম 

করিতেছি, তুমি আমার প্রতি কপা করিয়া এই রাক্রিতে যাহাতে গৌর দর্শন 
হয়, এইরূপ ন্বপ্রদশা একবার মাত্রও প্রকাশ করিও ॥ ৪১ ॥ 

তাহার অবস্থা এই প্রকার হইলে কোনও একদিন বিশ্বস্তর বিচিত্রবেশ 

ধারণ করিয়। তাহার প্রতি স্নেহশীল পরম-বুদ্ধিমান্ বনমালী নামক আচাধ্যের 

সঙ্গে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন বল্পভাচাধ্যের কন্যা! লক্ষমী সথী- 

গণের সঙ্গে মিলিত হইয়া গঙ্গায় অবগাহন করতঃ সেইস্থানে আগমন 

করিলেন ॥ ৪২ ॥ 

তিনি দূর হইতে প্রথমতঃ গৌরাঙ্গের অঙ্গকান্তি দর্শন পুর্ববক বিস্মিত 
হইয়া নিজ মখীগণের প্রতি এই কথ! বলিতে লাগিলেন- হে সখীগণ ! দেখ 



ভ্বাদ আব্বা: । ৬৩৪৮১ 

এনং ব্রভবাপায়াং বল্লভ-নন্দনায়াং 0গীরবিতধী প্রাগ্তকিধিংকসভিত্ধে | 
প্রশীন্তবুদ্ধিমতী স্ধাপমান-ভারতভা কাপি প্রিকসখী তামুবাচ 

হসিতমুখী 1৪৪ ॥1 
হুচগ্রা! ন জানাসি ন চণ্০লয়ং 

স' কুত্রচিল্ন স্থিরতামুটপতি ৷ 

ইয়ং নবদ্বীপ বিভুষণস্যয 

শচীস্মতস্যাঙ্গরুচিলিভ্ডাতি 7 ৪৫॥1 
পশ্থ্য পশ্ঠ্য ক্ুচিসগুলাম্ডতর, প্পীশচীভনয় এষ ০শাভঢত। 
নাঞ্চনদ্রব-সঢ্রাবরাভ্তচ্র, কাঞ্চন-প্রতিকতি ডে০) শথা সতী | ৪৬ ॥। 

অন্ত্াক্গ০শোভাং কিমু বীক্ষায লজ্জয়। 

স্বচা হরিদ্র! নিজকান্তিসাবণোক্। 
তথাপি ন স্বাস্তামবাপ্য ভুতচ্ল 

প্রবিশ্থ্য বাঁসং বিদধাতি নিশ্চিতম্ (৬১) 11 ৪৭01 
(৬০) প্রতিকতিঃ প্রতিমা ॥৪৬। 8 

(৬১) উৎপ্রেক্ষেয়ম্ ॥ ৪৭1 

একি আশ্চর্য্য ! কোথায়ও মেঘখণ্ড দেখা বাইতেছে না, তথাপি সম্মুখে 
কোথ। হইতে এই বিছ্যুৎপুগ্জ উপস্থিত হইল 1? ॥ ৪৩॥ 

বল্লভনন্দিনী লক্ষ্মী এই কথা বলিতে লাগিলে এবং গৌরচন্দ্র কিছু নিকট- 
ব্তী হইলে পরমবুদ্ধিমতী কোনও একজন প্রিয়সখী সহাস্যবদনে ও অস্ৃততুল্য 
বাক্যে লক্গমার গ্রতি এইকথ! বলিতে লাগিলেন ॥ ৪8৪ ॥ 

মুগ্ধে! ভুমি কি জান না-- ইহা বিদ্যুৎ নয়। বিদ্যুৎ কোথায়ও স্থির হইয়া 

থাকে না। ইহা নবদ্বীপ ভূষণ শচীনন্দনের অঙ্গকান্তি প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৫ ॥ 
দেখ দেখ, স্বর্ণজলময় সরোবরের মধ্যে সুন্দর সুবর্ণ প্রতিমার ন্যায় কান্তি- 

পুঞ্জের অভ্যন্তরে শ্র!শচীতনয় শোভা পাইতেছেন ॥ ৪৬ ॥ 
ইহার অঙ্গ শোভা দর্শন করিয়া কি হরিদ্রো লজ্জায় ত্বকের দ্বারা নিজকাস্তি 

আর্ত করিয়াছে? তথাপি সুস্থতা লাভ না করিয়া যথার্থই মুতিকা মধ্যে প্রবেশ 
পুর্ববক বাঁস করিতেছে ॥ ৪৭ ॥ 

০ কপ ৯৮৯ পা পাপা তি 



(৬২) 

ল্লীল্পীচগোরাঙ্গ-চম্পূ্ 1 

বিচলোকয়ামুস্য কচাল্ স্ুক্ুঞ্িঃ তা ন্ 
ক্ণান্ ঘনান্ শ্যামকুচীন্ স্ত্রচি ক্ণান্। 
০সষাং সমচজ্ত ভ্রলঢনইপি কন্রচি- 
ভ্রলা ন মাঢেনব বিনাসঢলাকাতে 11 9৮1) 

পশ্যান্য পু০্টাপরি লঙ্গমাঢন। 
পিচ্ম্ড০্ত স্ন্দরি! কম্পানি] 
টভতম মহীধস্থ্য ভত্ট নিশীঢেল 
যা সহজ্নাহশু-স্বভা-প্রবাভ 0৪৯11 

পষ্টা।লিঢেক স্তন্দরি ! 0গীরমুর্ভ- 

নিভান্তি বত্রচাঃ খল ডর তকিশপ।21 
স্রবপিজাপি ত-কামরীজ- 

প্রশত্তিতলখাক্ষর-লখিতেকেন (৬৯11 ৫০11 

আলজ্ঞালিগনাক্ষব শণী ॥ ৫০ ॥ 

ভিত ০০ 

উহার স্বকুঞ্চিত, কৃশ, ঘন, শ্যামবর্ণ এবং স্রচিকণ কেশরাশি অবলোকন কর । 

কেবলমাত্র এ কেশকলাপ ব্যতীত সমস্ত পৃথিবাঁর মধ্যে কোথায় তাভার তুলন! 

দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৮ ॥ 

হে শ্বন্দরি ! দেখ, বিশাল হেমগিরিতটে যমুনা প্রবাহের ন্যায় উহার পুষ্টোপরি 

লন্বমান কেশপাশ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৯ ॥ 

সুন্দরি ! দেখ, এ গৌরঘুত্তির ললাটে বন্র" চুর্ণকুন্তল সমূহ স্তবর্ণপাত্র-প্রাদত্ত 

কন্দর্পরাজের শাসনলিপির অক্ষরসযুহের ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥ ৫০ ॥ 



বাদ আম্বাদঃ 1 ৩৪৩ 

আ'ভ্ম। ভবে পুজন ইতি শ্রুডেতঃ ম্সর- 

শ্চভুভু জস্যাস চতুভূ জঃ স্ুতঃ 
উদ ভ্বঢ্বৌো (৬৩) তসা7 ভবিষ্যত প্রবং 
চাপে ততঃ ০ক্ষাভক়ততি! মনা ভশম্ 9 ৫১ ॥। 

ভয়! 0৬৪ ) রথঃ পঞ্চশরস্য বাতেন 

সহত্স-পচন্র সখি ০লাকয়ামু । 

যচয়ার্জটনঢেরব (৬৫) রসত্ভভিউল-_ 
বিধীয়চতত লোচনযুগ্রাবুদ্বিত ॥ ৫২ ॥ 

অতনন দীচর্পণ দ্ুতশোদ্ব 2য়ন ষং 
বিচলীকচ্ভ সুন্দরি! গৌরকুন্দরঃ | 
জনন্ত্য ভাগ্য নহি তস্য ভাষিভুং 
সহজ্বচ্ঞ্ভইপি ফী ভবে ক্ষম্ 0৫৩ 

(৬৩) শাবৌ অদ্য বৌ ॥ ৫১ ॥ 

( ৬৪) তর়োঃ ভ্রচাপফেত, (৬৫) এবকারে। ভিন্নক্রমে অরসিকৈবেবেতি ॥ ৫২ ॥ 
সস ০০ স্পা আ 

আস্মা পুল্ররূপে জন্ম গ্রহন করে এই শ্রগতিবাক্য অনুসারে কামদেবচতুর্ভ।জ 
বাস্ুদেবের চতুর্ভজ পুত্ররূপে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। অতএব ইহার ভূরুদ্য় 

নিশ্চিত এ কন্দর্পের ধনু হইবে। সেই হেতু উহ্ারা মনকে অত্যন্ত ক্ষোভিত 

করিতেছে ॥ ৫১॥ 

সথি ! দেখ, এ ভ্রধনুদ্বয়ের নিম্নে পঞ্চশর মদনের ঢুইটী বাণরূপ কমল 

শোভা পাইতেছে, অরসজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাহাদের প্রতি নয়নযুগল জ্ঞান করিয়। 

থকে ॥ ৫২॥ 

হে সুন্দরি ! গৌরশ্ন্দর এই দীর্ঘ-নেত্রযুগলের দ্বারায় যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করেন, সহস্রবদন অনন্তও সেই ব্যক্তির ভাগ্য বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ৫৩ ॥ 



৩৪৪ শ্রীকীচগৌরাক্গ-চল্পু্ ॥ 

ঘর্চানঢয়ীডন ভান -পুগুরীকঢয়ী 
বুগেন শশা ভাষ়গালিরাগত্ 

লুটথব সচ্ননভন্তয জন, (৬৬) জানস্য 
লিগগ্গকং মুত তচেগা বিধিল ধান ॥ ৫৪ | 

সব)[চ্চি - পল চ্ছবল ভঃ স্ষপাণান্ 
পর্থান,জীন্যন্তর (৬৭১ নিপায় কাচ 

অচেলালুখাজ শন দ্ধ আলীয়ং 

নাজাীচ্ছত্ললাসা স্রনণ-ভণম্ 0৫৫ 7 

পন্ণাসা তে স্রন্দরি' নাসিল্ায়াহ 

কম্ত বিক1কনগু-তঙাল-পঞ্ঞঙ্ধ (৬৮9 । 

অলিং ষথ। কাঞ্চন--০কতক্স্য 

দলসন7 প্রণঠে মধ্ুগন্ধল্ুক্মম্ ৬৯) ॥ ৫৬ ॥ 

( ৩৬) কশ্ম 1৫8 ॥ 

( ৬৭ ) অপ? গাব ॥£৫ 

(৬৮) শিপণক, (৬৯) আনন ভিত । গম্যাততে 1৫৯ 

হে সখি ! বিশ্বস্তর তাহার এই নয়নপদ্ধবগলের দ্বারা নাহার প্র তি জন্তরাগভরে 

দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেন, আমি তাহার জন্ম বুথাই মণে করি মহামূর্থ বিধি কেন 

তাহাকে সৃষ্টি করিল ॥ ৫১ ॥ 

কাম এই গৌরের কর, অক্ষি ও বদনছলে পাঁচটা কমলকপ নিজের নাণ 

সমূহ রক্ষা করিয়া ইহার মাদাচ্ছলে নিজের স্বর্ণ তৃণটা অপোমুখ করিয়া স্থাপ্ন 
করিয়াছে ॥ ৫৫ ॥ 

হে সুন্দরি! স্বর্ণকেতকী দলের পৃষ্ঠে মধ্গন্ধনুক্ষভমরের ন্যায় উহার নাদে- 
কায় কপ্তরীরচিত তিলক শোভা পাইকেছে-- দর্শন কর ॥ ৫৬ | 



বাদ আম্বাদঃ। ০৪৫ 

সুবর্ত,০লী চিন্বপণতা1--পরিঙ্ষ, ০তী 

গগ্ডাবমুলালি! নিচলাকয়াধুন। 1 

0গালাক্ুভী স্রর্নরতসলন রঞ্ভতিতভী 

ভাতনোজ-রত্ভা£ কিগু দর্সপাবিঢ্সী 0৫৭) 

সান গীনপ্রজসা প্রজমিহ _বদতেন গীরঢল্দ্রলা ধাভ' 
নারীণাহ ০সাঁভনার্গহ নয়নযুগমিষালাসা ভুসা প্রিয়াঞ্ | 
ততী “দ্বী শীকম্পপাশ-ছ্বামণি-ক্নি ৭০) নদীহ তলাভঢভ্া 

গল্কাঁতমা 
দু ভদ্বারণাম আভভিমুগ কপট ।৭ পাশযুপাং নাধভ 8৫৮ | 

নাচোল ০৯) জং সখি! বনু মধ্য 
শটীন্ত ভসনাপর পক্ষ নিঙ্গম্ | 
ভল্ফিন্ পুভিনল্ছল্সতি-লীরনারী 

নাবর্তঁতন শঞ্টাসি ভন্তি ভতসাাাঃ |) ৫৯11 

৭ ০ ৃ ঢ্যনাণি _ঞনিবনুন। ॥ ৫৮ ॥ 

০১ ৯ নযেধনুথেণ শিশ্িবনম ৫৯ ॥ 
পপ শশী এজিলপ্টিসিলস পি শি ২ 

হে সখি ! উচ্গার চিনা দারা মালি দিনত সম্যক্ ট গোলাকার গণ্ুদ্বয় অবলোকন 
কর। এছুইটা কি ম্দন ও রতির শ্বর্রসে বর্জিত গোলাকৃতি দর্পন 2 ॥ ৫৭ ॥ 

বিধাত। নারীদিগকে গোহিত করিবার জন্য গৌরচন্দের এই বদনে নয়ন- 

বুগলচ্ছলে মীনধবজ কন্দর্পের ধ্বজানপে মতদ্য ও তাহার প্রিয়া মৎসীকে রক্ষা 

করিয়াছেন এবং সেই মৎস্যদয়কে গৌরের ত্ুন্দর কেশপাশন্দপ যমুনা নদীতে 

লোভবশতঃ াইতে ইচ্ছক দেখিয়া তাহাদের বারণের নিমিত্ত কর্ণগুগলচ্ছলে পাশঘয় 
স্থাপন করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥ 

হে সখি! শচা রি বদনমধ্যে অধরবপ পক্বিম্বের '্রতি হুমি নিরীক্ষণ 
করিও না। কেননা, ভোমার এ কস্্া ঘদি তাহাতে পতিত হয়, তাহা টক 
হইলে তুমি তাহা এ াইয় আনলিতে নদর্থ হইবে না ॥ ৫৯ ॥ 



২৩৪৬ শ্বীশ্্রীগৌরাঙ্গ-চন্পুঃ | 

টহমস্য (+৯) শালস্য শিরস্যপুর্গং 
ন্র্ণীস্থ,জং রাজভি পশ্য মুচগ্র ! 
বল্গুকযুগ্রাং পরিভ্ডীতি তস্মিং 

স্তন্সিন্ পুনঃ €করবপুষ্পবৃন্দম্ ॥ ৬০1 

0 পিতাঃ আুন্দরি ! শঙাসাতত্র 

পীতত্র-_০বাধং ভ্রগমাগনন্তি । 
০ত নুনচমতসা শচীস্্রতসা 
কদাচিত্দক্ষম্ত ন কণ্ট-শঙাস্ 0 ৬১ 11 

বক্ক্ষোতস্থ্য সদ্ বিতরন] বিচক্ষতেি 
টহঢ্ম কবাটে মিলি5ডভ পরস্পরম্ 
তদ্্তষোগ্যন্মেবাত্র যতো বিলহ্বঢতি 
জুজার্গল। ৫৭৩) ঝুগ্রামমুষা পার্চয়াঃ। ৬৯ ॥। 

লরি 

৫৮৮ পা পাস, পপি ৫ 

মিটি অপর টিটি দেহ- ত-নুখাগবৌঠগাগে “মণ ঠিমশালত্বাদ্যারোপত ॥ ৬০ ॥ 
(৭৩) অন্যত্রাপি কৰাটস্য পা 2 লগ্ঘত এব ॥ ৬২ ॥ 

৬৬০০৯ পচ পাপা ভাটি কাই কাব ০৯ ক পা পাল এ এ পর ০২৬৩ ০৯৯ পি ৮ পপ এ শি ৮.৮ 2 শিস্পিদ ৮ 

মুদ্ধে! দেখ, সুবর্ণ শালরৃক্ষের মস্তকোপরি অপর্ঝ স্বর্কমল বিরজ করিতেছে। 
তাহাতে ছুইটা বাঁধুলী ফুল শোভা পাইতেছে তাহাতে আবার কৈরব পুষ্পদমূহ 
বিরাজমান ॥ ৬০ ॥ 

সুন্নরি ! যে সকল পণ্ডিতগণ শঙ্বমাত্রে গীতত্ব বুদ্ধিকে ভ্রম বলিয়। মনে করেন, 
তাহারা নিশ্চিত কখনও এই শচীসুতের কশজ্ঘটী দর্শন করেন নাই ॥ ৬১ ॥ 

বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঘে ই হার বক্ষকে পরস্পর মিলিত ছুইটী হৈম কবাট বনিয়! 
থাকেন, এখানে তাহা যোগ্য বটে। যোহেতু উহার উভয় পার্ে বাহুরূপ দুইটা 
অর্গল বিলম্বিত আছে ॥ ৬২ ॥ 



(৭৪) গণ্ডকন.ম্ উপধানীকর্তং পু ৬৩ 

(৭৫) গ্ধকলী চম্পক- কণিকা", (৭৬) অমৃভ্যাং কামরতিভ্যাং 0৬৪ ॥ 

হ্বাদশ আত্মাদঃ ২৩৪৭ 

ভুজদ্বয়ীমস্থ্য বিঢলাক্য গঞণ্ড 
কর্তূং ৭৪) ঘন কঢ্রাভি কাম্্। 
কা নাম সাজ্সী জগদভ্ডরাঢেল 
স্সিতপ্রভানিন্দিভ-০করচব ইস্তি ॥৬৩।। 

এভন্ব পানী সখি! কাসরত্ভ্যা 

রটনমি তঢণী নলিন-ক্ কচেপী। 

যক্পণ্ পঞ্গাঙ্্ুলি-গ্ধফঢলাযা ৭৫) 

বাপান্যধীয়ন্ত জচয়ারমুক্ভাম্ 0৭৬) 1 ৬৪ 1। 

অতস্তাল্লসদ্ধিঙ্গ,ল-রাগরক্জিতা। 
ভনক্ষহালযা রহিত স্রপর্রিকাী । 
নিরাজদগ্রা নখটর ফ৫লরিক়€ 

দশাঙ্গুলী নি লিডার বতয়ীত 01৬৫1] 
রর শষ শিপ তি পিপি শক কপিল শট স্টপ 

পপ লস্পি ০ চে 

শি পপ পিপিপি এ পতি পাপা শ্াশাশাপপশপপসিপিপপাপাসমী পপীিপ 

হে সখি ! তোমার মৃছু-হাস্তচ্ছটায় কুমুদ রি পায়। তুমি বল জগতের 

মধ্যে এমন কোন স্ত্রী আছে বে, গৌরের ভুজদ্বর অবলোকন করিয়া উহবাদ্রিগকে 
উপাধান করিবার জন্য একান্ত অভিলান না করে ॥ ৬৩ ॥ 

সখি! ই'হার করবুগলকে কামরতির কমলরূপ দুইটা তুণ বলিয়া মনে 

করি। যেহেতু এ কামরতি উহার করছয়ে পাঁচ পাঁচটা অঙ্গুলীরূপ পাঁচ পাঁচটা 
চম্পক কলিকা বাণ-স্বরূপে স্থাপন করিয়াছে ॥ ৬৪ ॥ 

ইহার হস্তদ্বয়ে উজ্জ্বল হিঙ্গুল রাগরঞ্জিত, রোমরাজিশৃণ্য. সুন্দর পর্বঘুক্ত, 
অগ্রভাগে নখররূপ ফলসমুহে স্থশোভিত এই দশটী অর্গুলী দশটা বাণের ন্যায় 
শোভা পাইতেছে ॥ ৬৫ ॥ 



৩৪৮" শ্রীন্মীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ 
অটবমি নচক্ষাহস্ত ভটং স্রচমচরা_ 
ধারী ০২৭) শ্চ০আাহুত্র হি দবধুন্যাও | 
6৭৮) শতক তপায়াংশুক-যতঞসুত্র 
মাশাছ্িখণ্ডীচ্ছলঢভি? বিভ্ভান্তি 7 ৬৬৪ 

উচ্চ ঈ-বিস্তরবতাং স্রচিক্কণাৎ 
াম।লি দুর শুররাজি-০শাভিতাম্। 
বক্ষন্তটীমব্ত্য বিল ।ক7 কব সু 
ম্ব গীপ তস্তাং শত্িভং নহীস্ভরতি || ৬৭॥। 
সিদহস্য মচধ্যন সমং সমীঢ্কে নে৯) 
মুক্তং জয়ং প্রাপদমুষ্য মধ্যমূ। 
বলিত্রচ্ষেণাস্য হি সাহচর্ষ্যং ৫৮০) 
বিপীয়তত তস্য ভু উনব জাভ়ু 0 ৬৮+]। 

(9) সী৩া-পকণননা-বজ »দরারূপাঃ। (৭৮) শুরুপদং সর্বেষাং বিশেষণম ॥ ৬৬ ॥ 
(৯) যুদ্ধে (৮০) মন্বাাপি যন্ত বণব্রয়েণ স|হাধাং ক্রিঘতেঃ স জষং পগ্রাপেণাতোব ॥ ৬৮ ॥ 

শশ্পীীশী শনি শশা কশাশ্সপিক্পান শা ভি শপ 

ই হার বক্ষ-স্থপকে স্মমেরুর তট বলিয়া জ্ঞান করিতেছি । যেহেতু ইহাতে 
শুরু উত্তরীয় বলণ, থজ্ঞপৃত্র ও দুইখও মালাচ্ছলে শ্ুরধূনীর চারিটী ধারা বিরাজ 
করিতেছে ॥ ৬৬ ॥ 

উচ্চতা ও বিস্তার-বিশিক্ট, স্রচিকণ, রোমশ্রেণীরূপ র্ববাঙ্থুর সমূহে শোভিত 
ই হার বক্ষস্তট দর্শন করিয়া কোন্ বধূ সগীর ন্যায় তাহাতে শয়ন করিতে ইচ্ছা 
না করে ॥ ৬৭ | 

উহ্থার কটিদেশ পিংহের কটির সহিত যুদ্ধে নিধুক্ত হইয়া জয়লাভ 
করিয়াছে । কারণ বলিত্রয় (বলি নামক উদররস্থিত মাংসত্রয় পক্ষে তিনটা বলবান্ 
ব্যক্তি ) উহার কটিদেশের সাহাব্য করিতেছে কিন্তু সিংহের কটিদেশের এ তিনটা 
সহায় নাই ॥ ৬৮ ॥ 



হ্বাদশ আক্বাদঃ ৩৪৯ 

বিচক্ষণাঃ সংক্রতবতেহস্থ্য নাভি 

ক্কুপং ততস্তং ভব সাবধানা ৷ 

অস্সিন্ প5ভচচ্চত্তন দৃকৃকুরঙ্গী 
০নাদ্থাভুমস্সাদ্ ভবিতা সমর্থী 1) ৬৯] 

যদ] যঢ্দারুদ্বয়ীমস্ত্য দ্তিনগ 
স্সরন্তি শুণ্ডা-পরিভুতিকারিণীম্ । 
প্রতব€ স্বশুগ্ডাং ভ্রপয়। তদ? তদ॥ 

প্রচবশয়্যম্তন্যমিষাম্মুখাম্তভঢের ৮৯) ॥ ৭০ ॥ 

বীক্ষ্যান্যয পাঁদৌ সথি । জাতলজ্জা 
নন (৮২১ প্রবিউ্। উভচর প্রবালাঃ (৮৩9 1 

এঢক সরাজীব-বিশালশালং (৮৪) 
পঢের নরাজীব-বিশীলশীলম্ (৮৫) 171৭৯)। 

শশা পাটা শি জপ পাপ শীতে পিপপাশাপিী পপ শিপন পাশ 

পোপ ৬০৮৯-০৮-৯১ পি আপ ক টপ 

(৮১) ভোজনপানাদিচ্ছলতঃ তে হি তদর্থং গুপ্তা মুখে মুভুমুদ্ঃ গ্রবেশযন্তি 
তত্রৈবোতপ্রেক্ষেয়ং ॥ ৭০ ॥ 

(৮২) বনং জলং কাননঞ্চ, (৮৩) বিদ্রমাঃ পল্লবাশ্চ, (৮৪) রাজীবে। মতস্তাভেদন্তেন সহিত; বিশালাঃ 

শাল। মত্ম্তভেদ। যত্র, পরত্র (৮৫) নরণামাজীব। আজীব্য। (বশিষ্া শাল) বুক্ষভেদা যেষু তে 

শাল। বৃক্ষ য্ ॥ ৭১॥ 
শিপ শপ পিপল ৩০০০৮ পো পপ পপ আপ লাক পা সপ পাস শা 

সাত 

পণ্ডিতগণ ইহার নাভিকে কৃপ বলিয়া থাকেন। ।॥ অতএব তুমি সাবধানা 

হও। তোমার দৃষ্টিরূপ কুরঙ্গী বাদ উাতে পতিত হয়, তাহা হইলে উহা হইতে 

আর উত্টিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬৯ ॥ 

শস। 

মে ঘে সময়ে করিগণ তাহাদের শুণ্ডের পরাভবকারি উহার উর্ুদ্ধয়ের স্মরণ 

করে) সেই সেই সময়ে তাহারা লজ্জায় অন্য ভোক্তন-পানাদি কাধ্যচ্ছলে মুখমধ্যে 

নিজশুও প্রবিষ্ট করাইয়া থাকে ॥ ৭০ ॥ 

হে সখি! ইহার চরণদ্বয় দর্শন করিয়া ঢুই প্রকার প্রবাল সমুহই লজ্জিত 

হইয়া থাকে। একপ্রকার প্রবাল রাজীব ও প্রকাণ্ড শালমৎন্ত সমন্বিত ঝনে 



৩৫০ ন্মী শ্ীগোৌরাঙ্গচল্পুহ ॥ 

অনেন পাদদ্িতয়েন ভতঙেল 

পরিভ্ররসন্ভৎ সমপেঙ্ষা সখামুম্। 

ক] নাস সাক্সী ভি ত্র বর্তঢ্ভে 

মানাক্সণ্না ভুল, ভাবসিচ্ছরতি 0৭২) 

কঃ শল্য সথি! বিতেজ্দয়ৎ প্রবিশ্থয 

বিভভাক্তেমতদবলীবলচ়হুত্র ০লাকঃ। 

এনং সমস্ত পুরু০ষীঘবতংসক্ুভং ৫৮৬১ 

সকন্যায়। কিল কয়] ঘটক্রিস্ততীতি 0৭৩ 

এপং সখীবচন-বাণিতমাকলম্য 

গীরক্ষব্বপমধলাক্য চ বীক্ষ০েণেন । 

51-(৮-৭) নন্দ-বাব্রিধি-রতিছ্যধুলী-প্রবীহ- 

সঙ্গে নিমগ্র-হ্দদয়া। নিতরাং বর্ন 095 11 
০ াশশিপীপাশীশি পাশে শী 

(৮5) পুকধমমৃ*-শিরো ইষনং ॥ ৭৩ ॥ 

। ৮৭) সা লাম: ॥ ৭৪ |. 
পদ শা পাত ০ 

৬ পাপাপীশশিশিটীটি 

অর্থ সমুদ্র জলে এবং অগ্য প্রকার প্রবাল অর্থাৎ নবপন্লাবসমূহ নরগণের জাবিকা- 

স্বরূপ বিশল শাণবৃক্ষ শোভিত বনে প্রাবেণ করিয়াছে ॥ ৭১ ॥ 

হে সখি! রর থিবাতে এমন কোন্ স্ত্রী কোথায় আছে থে, তাহাকে এ দুইটা 

চরণের ভূতলে ভ্রমণ করিতে দোখয়। আপনার ভূতলভাব অর্থাৎ ভুমি হহবার ওন্ত 

ইচ্ছা না করে? ॥ ৭২ ॥ 

সি! সমস্ত পুরুধগণের শিরোমণিষ্বরূপ এই গৌর সুন্দরকে বিধাত৷ 

কোন্ সুন্দরী কগ্ঠার সহিত মিলিত করিবে, এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি এ বিধাতার 

হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহ! জানিতে নমর্থ হইবে ১ ॥ ৭৩ ॥ 

এই প্রকার সখাবাক্যবগিত গৌরস্বন্ূপ শ্রবণ করিয়া! এবং দৃষ্টিদ্বার 

তাহ! দর্শন করিয়া লম্মনী আনন্দ সমুদ্রে রতিরূপ গঙ্গা প্রবাহ সঙ্গে অত্যত্ত নিমগ্ন 

চিত্তা হইয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥ 

_, -্পশিশ্পীপাশীশাশীশি তিল্পা 



এদশ আম: ৩৫১ 

শশাক রোদ্ধ,ং বদ্ুদ্েতুমুস্তং 
ত্রপান্থিত। জা শ্রুজলং ন কণ্টকম্। 
যোগ্যং তদাদের্জলত। (৮৮) বিচক্ষণৈ; 
পরস্য যৎ কণ্টকত চ গীয়তে ॥ ৭৫ 
বিলোক্য গৌরং সমবাপ্য লোলতাং 
পুনর্ষদি প্রাপদলোলতানিয়ম্ (৮৯)। 
ততো! ন যুক্তং কথমেতদত্ যদ 
গৌরী সম্তী প্রাপ পুনশ্চ গৌরতাম্ (৯০) ॥ ৭৬ 
নিরীক্ষ্য গৌরং সকৃদেব তন্যা- 
যদীদৃশোহভূৎ প্রথিতোহনুরাগঃ। 
ন তদ্ বিচিত্রং সহি নিত্যসিছে। 
ব্যক্তিং ব্রজত্যল্পত এব হেতভোঃ ॥ ৭৭ 

ইতি গৌরলীলা মৃতে কৈশো রলীপা বর্ণনে লঙ্গনপূরববরাগ দুরো নাম চা আহ্মাদঃ। 

(৮৮) জড়ম্ত রোধঃ সুকরঃ, ক্ষু্রশক্ঞোস্ত রোধে হুঃশক ইতি ভাব ॥৭৫ 

(৮৯) প্রকৃতে লোলতঠাং সতৃষ্ণতাম্, পরন্ত্র অচঞ্চলতাম্ স্তব্ততামিত্যর্থঃ। (৯০) গৌধ্যা 
গৌরতাবা রিযিক, পর্কতে তু গৌরতাং আরুণতাম্ ॥৭৩ 

শপে | আসসপিশি শী সপ পাপ | এ 

লজ্জানবিত! লঙ্গনী যে তথন উদয়োগ্িত অঞ্রজলকে রুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন, 
কিন্ু কণ্টক অর্থাৎ পুলককে রোধ করিতে পারেশ নাই, তাহা যোগ্য বটে, কেননা, 
বিজ্ঞগণ প্রথমটিকে ভাল বলিয়া এবং পরবন্তীটিকে কণ্টক বলিয়া বর্ণন। করিয়া থাকেন ॥৭৫ 

গোৌরকে দর্শনপুর্ববক লোলতা৷ ( চঞ্চনতা, পক্ষে সতৃষ্ণত|) প্রাপ্ত হইয়। যদি এই 
লশ্মমী অলোলত' ( অর্থাৎ অচঞ্চলতা, স্তব্ধত। ) প্রাপ্ত হইতেন, তবে তাহা কোনও প্রকারে 
উপযুক্ত হইবে না। যেহেতু তিনি গৌরী হইয়া পুনরায় গৌরতা ( গৌরের ভাব, পক্ষে 
অনুরাগে অরুণতা ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭৬ 

গৌরকে একবারমাত্র নিরীক্ষণ করিয়া যে তাহার অনুরাগ এইরূপ বন্ধিত 
হইয়াছিল, তাহা আশ্চর্য; নহে । কেননা, তাহার সেই অনুরাগ নিত্যিদ্ধ। সামান্ত 
কারণেই উহ। প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৭৭ 

ইতি শ্্রীগৌরলীলাম্বতে কৈশোরলীলাবর্ণনে লক্ষ্মীর রাগাঙ্ুর নামক দ্বাদশ আম্বাদ | 

কক 

লা 
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ভসম্লোকিস্ণ আবাল 

তদেেবং বল্পভ|চার্যয-দুহিতরীহিতরীঢাকরভাবিকায়াং (১) ভাবিকায়াং গোরলাবণ্যন্য 

দগায়মানায়াময়মানায়।মতীঝ|নন্দং গৌরবিধোরপি  নয়নৰ মলাভ্যামমলাভ্যামন্তাং 

স্যপাতি ॥ ১ 

যদৈব তস্যাং নয়নং পপাভ 
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য তদৈব ধীশ্চ। 
প্রভুতমাধূর্য্যভরে! হি নেত্রং 
মনশ্চ কষ'ভ্যলমেকদৈব ॥ ২ 
তসৌ ভবেদ্ যগ্তপ নিত্যসিদ্ধা 
তস্য প্রিয় বেদ-পুরা ণ-গীতা। 
তথাপ্যমুক্তোহত্র ন পুর্ববরাগে। 
লীলাস্য শক্তিহি ভবেদ্ বিচিত্র! ॥ ৩ 

ক ও পা আক আপ বা কপার পজারীলা তা | লিস্ট ২িপিপাণ পা ৮ শশা শীট শিরশির পিসি পি পাপা শসা ও 

(১) ঈহিতন্ত চেষ্টায়া রীঢ়।বস্করে5 বঙ্গ করে। ভাবো রঙ্রধাস্তথাতৃতায়াম্ ॥১ 

এই প্রকার বল্পভচাধ্যের কন্যা লক্মমী যখন নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান হইয়! 

গৌরবে লাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছিলেন, তখন 

গৌরবিধুর নিম্্ল নয়নক মলঘয় তাহার প্রতি নিপতিত হইল | ১ 
শ্রীগৌরচন্দ্রের নয়ন যখনই তাহার উপর পতিত হইল, তত্ক্ষণাঁ তীহার চিত্ত 

তাহাতে পতিত হইয়াছিল। যেহেতু প্রচুর মাধূর্যযরাশি একই সময়ে নেত্র ও মনকে 
অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২ 

যদিও এই লক্ষ্মী বেদ ও পুরাণে কীন্তিতা তাহার নিত্যসিন্ধা প্রিয়া, তথাপি তাহার 
গুতি ইহার পূর্ববরাগ অযুক্ত নহে; যেহেতু তাহার লীলাশক্তি অতি বিচিত্রা ॥ ৩ 
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অজেহস্যা;ঃ প্রথমং পপাত নয়নং গৌরস্য শোভা মুধা- 
পুর্ণে ত্র ততে।হন্/তঃ গ্রচলিতুং নাশক্ষ্যদেতগ (২) দ্য়ম্।, 
বস্তন্যাবয়বাবলোকনন্তুখাকাঙক্। বলিষ্ট। সতী 
তক্পা-€৩) নৈষ্যদিতস্ততঃ স্ুরভিতা-দম্পদ্ (9) দ্বিরেফীমিব ॥ ৪ 

মুখেন্দুমস্য। পরিবীক্ষ্য চত্দ্র- 
কান্তস্বদূপাস্য তন্গুনিকামম্। 
স্বেদান্ব, স্বত্ব তদাশ্ডি-সৌখ্যাজ, 
জহুব রোৌমৌবধি-সন্ততিঃ কিম্ ॥ ৫ 

শোভাস্থধ।পিচ্ছিলমাননেন্দুং 
প্রাপ্য স্থলন্তী খলু গৌরদৃষ্টিং। 
তদ্বানুযষ্টিং দ্রুতমাললন্ে 
দক্ষোছবনে স্বস্য যতো নমন্দঃ (৫) ॥ ৬ 

(২) এতৎ নয়নম্,। (৩) তৎ নয়নং, (৮) পৌগদ্ধ্য-সম্পত্তিঃ ॥ঃ 

(৫) অনললঃ ॥৬ 

লক্ষমীর শোভামৃতপুর্ণ যে অঙ্গে গোরের নয়ন পতিত হইয়াছিল, সৌরভসম্পৃত্তি 

আ্রমরীকে যেমন ইতস্ততঃ চালিত করে, সেইরূপ তাহার অন্য অবয়ব দর্শন সুখের 

আকাওক্ষ। অত্যন্ত বলবতী হইয়। গৌরের এ নেত্রকে যদি ইতস্ততঃ লইয়! না যাইত, 

তাহা হইলে সেই অঙ্গ হইতে তীহার নয়ন স্বয়ং অন্য অঙে যাইতে অমর্থ হইত না॥ ৪ 

তাহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া! গৌরের চন্দ্রকান্ত স্বরূপ তনু অত্যন্ত স্বেদজল 
ক্ষরণ করিয়াছিল এবং এ মুখচন্দ্র প্রাপ্তি নিমিত্ত স্থুথে তাহার রোমাবলীরূপ ওষধিসমূহ 
কি হষ্ট হইয়াছিল ? ॥ ৫ 

গৌরের দৃষ্টিশোভ। স্থুধায় পিচ্ছিল লঙ্গমীর বদন-চন্দ্রমা আশ্রয় করতঃ তাহা 
হইতে স্যলিত হইয়। স্বর তাহার বাহুযষ্টিকে অবলম্বন করিয়াছিল। যেহেতু অনল 
ব্যক্তি আপনার রক্ষায় সমর্থ ॥ ৬ 



৩৫৪ স্ীঞী/গারাঈ-চ-্প: 

সুবিস্ত ভায়।ং স্তলযুগ্যা ভট্য।ং 

তস্য ্রমন্থ। চিরমস্য দৃষ্টিং। 
মন্যে শরমং প্রাপ্য বিগাঢ়ুকাম। 

সঙগালসং নান্ি'মরো হন্থিয়েষ ॥ ৭ 

ম এ(প্য তচ্ছম তয় তিখিষ্ন। 

লম শ্রমগানি-( ৬) নিবত্তিকাম।। 

আলিঙগা সক্থিদ্বয় (৭) রামরস্তে 

পাান্ব,গ্তং স। স্পুশতি শ্ম তদ্যাঃ॥ ৮ 

এবং মুহুধিজমমা চরন্তীং 

নেতুং স্মিরত্বং ঞনমা তবদৃট্টিম্। 
একৈকমঙ্গং মনস। সতৃষ্ত' 

প্রচক্রমে বর্ণ য়তুং স তদ্যাঃ || ৯ 

(৬) লমণগ্ত এমগ্র।শিথিত)থ:। (9) অগ্তোহপি তাদৃণঃ শাতলতয়া রামরস্তামাপিল)াগু জং 

ম্পৃশত্যেয 1৮ 

তাহার স্থবিস্তৃত দুইটি স্তনওটে উহার দৃষ্টি বহুক্ষণ ভ্রমণ করতঃ মনে হয় যেন 
শান্ত হইয়। অবগাহন করিবার ইচ্ছায় লালসাভরে তাহার নাভিসরোবর অন্বেষণ 

করিয়াছিল ॥ ৭ 

কিন্তু তাহা আবৃত বলিয়! প্রাপ্ত না হওয়ায় গৌরের দৃষ্টি অত্যন্ত খিন্ন হইয়া ভ্রমণ- 
জনিত শ্রমের গ্রানি নিবৃত্তি কামনায় তীহার উরুরূপ রামরস্তাদ্বয়কে আঙিজন করিয়া 

তাহার চরণকমল স্পর্শ করিয়াছিল । ৮ 

এইরূপে গৌরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ ভ্রমণকারিণী নিজ দৃষ্টিকে স্থির করিবার জন্য সতৃষ্ণ- 
ভাবে তাহার এক একটি অঙ্গকে বর্ণন| করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন ॥ ৯ 
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অহে। বিধাতুর্বরশিল্প-চাতুরী 
যয়। মনোজ্ঞ! ঘটিত। বধূরিয়ম্। 
কিংবা! স্। বেদবিচার-কর্কশে 
সম্তাব্যতে তত্র ন যে।গযতেদৃশী | ১০ 
ক্মরামি ধাত। নহি সর্ঙকোহস্যাঃ 
কাষ্ঠাশ্মকর্তাতিস্বকোমলাঙযাঃ। 
বিস্ত স্মরো বস্য শরোহপি লোকৈঃ 
প্রখ্যায়তে পুম্পতয়া অদীয়ান্॥ ১১ 

ত্র্ণং দ্রেবীকৃত্য রসস্য (৮) যোগতঃ 
প্রোদ্ব ত্য তষ্মাম্নবনীতমুত্তমম্। 
তেনৈব নূনং ঘটিতেয়মজনা 
যু গীতিমা মার্দিবমপ্যবেক্ষ্যতে ॥ ১২ 

ভবেদ্িয়ং পুষ্পময়ী ধনুল্লতা 

স্মরত্য হস্ত। পর্ণি-সৃন্দমমধ্যকা | 
জিত্বাইনয়াবৈমি জগৎ শিরস্যাদে। 
ববন্ধ সোহুস্যা; কচপ।শ-চামরম্ ৫৯) ॥ ১৩ 

পক ক ০ 

বাই পপ 

(৮) পারস্য ॥১২ (৯) আগ্রোইপি ধন্বী শব্ধেন্ জিত্বা ধনুষে'হগ্রে চাঁমরং বধ্ু।তি ॥১৩ 

অহো! বিধাতা বদ্দারা এই মনোরমা বধুকে শিশ্মাণ করিয়াছেন, তীহাঁর সেই 
শিল্পচাতুণী অতি উৎকৃষ্ট । অথবা সনব্পা তিণি বেদ বিচার করিতে করিতে কর্কশ 
হইয়াছেন, অ৩এব তাহাতে কখনও এই প্রকার যোগ্যত। সম্ভব হয় নাঁ | ১০ 

আমার স্মরণ হয় কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্মণকারী বিধাতা কখনও এহ স্তরকোমলাঙ্গীর সৃষ্টিকর্ত। নহেন ; কিন্ত যাংার শরও পুম্পহেতু অত্যন্ত কোমল বলিয়৷ লোকে বর্ণনা 
করিয়া থাকে, সেই কন্দর্প ই ইহার স্বষ্টিকর্ত। || ১১ 

রসের সহযোগে ন্বর্ণকে গলাইয়া তাহা হইতে উত্তম নবনীত তুলিয়৷ তাহার 
তারাই নিশ্চিত এই রমণীকে শিশ্মঃণ করা হইয়াছে। যেহেতু ইহার অঙ্গে গীতবর্ণ ও 
মৃদৃতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে ॥ ১২ 

এই বধূ মদনের পুষ্পময়ী ধনুর্লতা হইবে। তাহার হস্ত প্রদানে ইহার কটিদেশ 
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রম্যস্যাস্যস্য লোকে দরসিজ-শশিনী বন্তরা (১০) নাস্তি কিঞিদ 
ষ্টাস্তস্থানমন্য কবিনিকর-মতং তৌ ত্বমুযয। মুখস্য | 
আংশাভ্যামেব বাঢ়ং পরিভবমভিতো দৃকৃকপোলাত্মকাভ্যাং 

নীতো তন্ব/ৎ রু বাস্যো-( ১১) পমিতি-সমুচিতং বস্তু কিং নাম বাস্তি || ১৪ 
চজ্-( ১২) প্রভা চক্রয্যবতংসযুস্তা- ৫১৩) 

ইব্দাতকুল্যা-( ১৪) ভরণোজ্ঘলাজী (১৫) 
ভবেদিয়ং ভীমতনুস্ততো ইস্যা- 
মচত্রার্ধভাত।লিকভোচিতৈব ॥ ১৫ 
ইমে দুশৌ যং সমবেক্ষয়িয্যতঃ 
কট ক্ষভঙ্যা্য ধৃতিং যুবাং গতম্ (১৬) 
ইভীব পুষ্পেষুরিদং মুখাম্ুজে (১৭) 
ক্যাপাদিমে কর্তরিকে ভ্ঃবোশ্ছলাৎ ॥ ১৬ 

(১৪) বিন, (১১) অস্ত অমুয্য মুখস্ত ॥ ১৪ 

(১২) চন্ত্রঃ স্বর্ণত পক্ষে কপ্ূ্ং, (১৩) চক্রীকর্ণালস্কারবি.শষঃ, চক্রীরূপো। যেহবতংসঃ 

কর্ণাভরণং পশ্গে সর্পরূপকর্ণলক্কারস্তদ্যুন্ত)। (১৭) অবদাতকুল্যা শুদ্ধকুলোভ্তবা॥ দু্ধুলজায়! 

ঈদৃগ লাবণ/সস্তবাৎ, (১৫) আভরণেত])1দি পৃথক পদং; পক্ষে অবদ।তানি শুরু!নি ঘানি কুল্যাভরণানি 

অস্থিভৃষণ।নি তৈরুজ্জলালী || ১৫ (১৬) খগুরতম্, (১৭) অস্ত। মুখপদ্সে।॥ ১৬ 
রা ক পিউ অপ লা 

সুক্ষ হইয়াছে । আমার ধোধ হয় ইহার ভ্বারা জগৎ জয় করিয়া ইহার মস্তকে এ 
কেশপাশ রূপ চামর বন্ধন করিয়া দিয়াছে || ১৩ 

এ জগতে পল্ম ও চন্দ্র ব্যতীত রমণীর বদনে অন্য কোনও দৃষ্টান্তস্থল নাই-_ 
ইহাই কবিগণের মত। কিন্তু সেই দুইটি উহার মুখের নয়ন ও গণুরূপ অংশহয়ের দ্বারা 
সর্ববতোভাবে অত্যন্ত পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব কোথায়ও কি এই মুখের 
উপমানের উপযুক্ত বস্তু আছে ?॥ ১৪ 

যেমন মহাদেবের তনু চন্দ্রপ্রভ। ( কপুরের ম্যায় ধবলবর্ণা ) চন্র্যবতংসধুক্তা 
( সর্পালঙ্কারযুক্ত ) এবং শুভ্র অহ্থিভূষণে উজ্্বলাঙ্গ সেইরূপ ইহার তমুখানি চন্দ্রপ্রভা 
অর্থাৎ স্বর্ণকান্তি, চক্রি নামক কর্ণালঙ্কারযুক্তা, শুদ্ধকুলোৎুপন্না এবং আভরণ সমূহে 
উজ্জ্বলাঙগী। অতএব ইহার অর্দচন্দ্র-শোভিত ললাট হওয়া! উচিতই বটে ॥ ১৫ 

হে জ্র্বয়! এই নয়ন যুগল কটাক্ষ ভঙ্গীত্বারা যাহাকে দেখাইবে, তোমর। তাহার 

১১১১১ সপ শি শাশিশাশীটট ৩ শিকল পাও পপ বাপ্পার 
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সোমাদিকে শীতলতাদি কুর্ব্বতো৷ 
বিধেঃ কুভোহদ্যাং বিপরীতকা রিত] | 
বিলোক্যতে লোচন-নীরজদ্বয়ে 
সতীক্ষুন্ত। য্ধতি-ভেপকারিগী ॥ ১৭ 
অন্তস্থকৃষ্ণ। (১৮ ) শ্রশ্তিলেবিনী শুচি-€ ১৯) 
হরত্যমুয্য। দৃগিয়ং মনো ব্ধি। 
তদ্দাতিকৃষ্ণ! কুটিল। ভ্রঃবোদ্বী 
হরেদদে! যত্তদিহাভভূুতং নহি ॥ ১৮ 

নিধায় মাধুর্ধয-মধু প্রকামং 
বিধিদগিদ্দীবরয়োরমুষ্যাঃ | 
মন্যে ভিয়! সংক্ষরণা জবরা- 
চ্চতৃদ্দিশং বর্ম মিষেণ সেতুম্ ॥ ১৯ 

০ 

(১৮) মধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ। পঙ্ষে হৃদয়স্থ-নন্দনন্দন1, (১৯) কর্ণপর্যযস্তগামিনী পক্ষে বেদসেবিনী 

তথা শুরু! চ।। ১৮ 
৬ শখ এ সপ পাশ শা ০ সা সপন এত পপ সিসি শি 

ধৈর্ধা নাশ করিও--এই জন্তাই যেন কন্দর্প ইহার মুখাবুজে দুইটি ভ্রচ্ছলে এই দুইটি 
কর্তরিক। ( কাটারি ) রক্ষ| করিয়াছে ॥ ১৬ 

যে বিধি চন্দ্রপ্রভৃতিকে শীতলহাদি গুণযুক্ত করিয়াছেন, ইহাতে তাহার বিপরীত 
কার্ধ্য কেন? যেহেতু ইহার নয়নকমলঘয়ে ধৈর্বযনাশিনী স্ৃতীক্ষতা দেখা যাইতেছে ॥ ১৭ 

ইহার দৃষ্টি মধ্যে কৃষ্কবর্ণা। কর্ণ পর্য)ন্ত গামিনী এবং বিশুদ্ধ। (পক্ষে অন্তরে 
শীকৃষণুক্তা বেদসেবিনী এবং পবিত্রা)। ইহার এই দৃষ্টি যদি মন হরণ করে, তাহা 
হইলে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল! ভ্রন্থয় যে এ মনকে হরণ করিবে-__তাহাতে কোনও 
আশ্চর্য্য নাই ॥ ১৮ 

বিধি ইহার নয়নরূপ নীল-কমল-যুগলে প্রচুর মাধু্ধ্যরূপ-মধু স্থাপন করিয়াছেন। 

আমার মনে হয়, উহা রক্ষা! করিবার ভয়ে চতুদ্দিকে পথচ্ছলে সেতুবন্ধন করিয়! 

দিয়াছেন ।১৯ 
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একঃ শরোহুনেকমিযুং প্রমূে 
ইত্যুচ্যতে তথ্যস্বি-প্রধানৈঃ। 
যত; স্মরেযোনয়নাবক্ীতোহস্যাঃ 

কটাক্ষবাণাঃ শতশঃ পত্তি ॥ ২০ 

আয়ে মদক্ষিভ্রমরৌ ন ষাতং 
নিরীক্ষ্য পঞ্সং (২০ ) মকরন্দ-লে।ভা । 

যুব।ং বিপত্তু, মঘলেন পাশা- 
বিমৌ তে) ভাবয়নতং ন কর্ণে।॥॥ ২১ 

গু বমুষ্য।; শ্রঃতিনীলরত্ব- 
বিদ্বাঙ্যুক্তৌ শশিনাবনৈমি। 
ত্বর্ভানু-দৌর।আযভিয়। ভজেতে (২১) 

স্থদর্শনৌ কুণগুলয়োশ্ছলেন ॥ ২২ 

(২০) পদ্ম, কর্পে অপিতং, যত। অভিশয়োক্ত)া নয়নমের মুখমেব বা পদ্মতয়োচ্চতে, তত্র 

মকরন্দ-শন্ষেন চ লাবণ্য; জেয়ম্ | ২১ 

গর ) অঙ্পোহাপ চন্দ্রো রান্ুভয়েন সুদশনং ভগঙে। ভদ্রথে তগবত। তস্ত স্থাপিতত/ৎ |॥ ২২ 
সা পাশ ০ 

একটি শর অনেক শর প্রসব করে__খষিশ্রেঠগণ যথার্থ বলিয়। থাকেন। যেহেতু 
ইহার নয়ণাম্ম জরূপ কন্দর্পের বাণ হইতে শত শত কটাক্ষ বাণ পতিত হইতেছে ২০ 

ওহে আমার পয়নজমরছ্য় ! তোমরা পান্স € মুখরূপ, নয়নরূপ অথবা কর্ণে অপিত) 

দেখিয়া মকরন্দ (লাবণ্যরূপ ) লোতে উহার ধিকে গমন করিও নাঁ। তোমাদের দুইটিকে 
ধরিবার জন্য মদণ এই পাশদয় (ফাদ) পাতিয়। রাখিয়াছে। তোমরা এ দুইটিকে কর্ণ 

মনে করিও না ॥ ২১ 

ইহার গণ্ড ছুইটিকে দুইটি চন্দ্র বলিয়া! আমার বোধ হইতেছে, কারণ উহা! কর্ণ ও 
নীলরত্বরূপ মণ্ডল ও কলঙ্কযুক্ত। রাছুর দৌরাত্ম্যভয়ে এ গণ্ুধ্ধয় দুইটি কুগুলচ্ছলে 
হুইটি সুদর্শন চক্র ধারণ করিতেছে ॥ ২২ 
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দৃশৌ বীক্ষেয়াথাং নবঘনরুচিঃ কাচন লত। 
লসতভ্যস্যাং ভারানমিত-নিজনূলা শ্রুয়পদ্ম্ (২২ )। 
তিলস্যা্গঃ পুষ্পং বিকজিতমমুষ্যাপি শিখরে 
নিপাতায়োৎুকগ্ঠাং দধদমলনীহা র-পৃৰতঃ ॥ ২৩ 

অয়ে মনঃ ! কিং কুরুযেহত্র লোভং 
যন্-( ২৩) মন্যসে ত্বং ন ভবেদিদ্ং ভগ । 
অহস্ত মন্যে পরিণাম-পক্কং 
মনোরমং বিদ্মকলং চকাস্তি ॥ ২৪ 

অস্যোপমানং ভূবি নাস্তি নাস্তি 
নাস্তীতি বিজ্ঞাপক্সিতুং কবীন্দান্। 
কণস্থলেহস্য। নিজশিল্পগববা 
রেখাত্রয়ং কিন দরদ বিধাতা ॥ ২৫ 

পর শপাশিশি  পীপপ পসাএপাাসপাপ জতা শী? পাপী পাল আপনি শীত এ টি শি ৮৬ রি 

(২২) ভারেণ আনমিতং নিজমৃলগ্তাশ্রয়স্থানং যেন, অত্র ভ্রনাসিক! মৌক্তিকেযু পঙা- 
তিলকুস্থম-্নীহারবিন্দবোহ তিশয়োক্ত্যা আরোপ্যন্তে ॥ ২৩ 

(২৩) যত যোধিদধররূপং বস্তু ॥ ২৪ 
& 

নানি 

হে নয়নযুগল ! তোমর। দর্শন কর-_নবঘনকান্তি কোন একটি অপুর্বলতা 
শোভ| পাইতেছে। তাহাতে এ তিল পুষ্পটি বিকসিত রহিয়াছে। এ পুস্পের ভারে 
লতামুলের আশ্রয়স্থানটি ঈষ (সম্যক) নমিত হইয়া পড়িয়াছে এবং এ তিলপুস্পের 
অগ্রভাগে পতনোম্মুথ নিম্মীল শিশিরবিন্দু বিরাজ করিতেছে । ২৩ 

ওহে মন! তুমি ইহাতে কি লোভ করিতেছ ? তুমি ইহাকে যাহা (রমণীর 
অধররূপ বস্ত ) মনে করিতেছ, ইহা তাহা নহে। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহ! একটি 
শেষপৰ সুন্দর বি্বফল শোভ। পাইতেছে ॥ ২৪ | 

ইহার উপমান পৃথিবীতে নাই, নাই, নাই---কবীন্দ্রগণকে এই কথ! জানাইবার জন্থ 
কি নিজ শিল্পগবর্ধী বিধাতা ইহার কণস্থলে তিনটি রেখ। প্রদান করিয়াছেন ? ॥ ২৫ 

খ র 



৬৬৯ শ্রী্ীগৌরাঙ-চগ্গুঃ 

পল্পুং ভবেক্সালত এব সর্ববং 
সর্ব্বজ্র লোকে প্রথিগং তদ্দেত€ু । 

অস্যাং সরস্যান্ত মুণালঘুগ্মাদ 4২৪) 

রক্তোগুপলমদ্ঘ মভুদ, বিচিত্রম্ ॥ ২৬ 

অয়ে করাসব্য করোষি লালসাং 

বৃথা বিধেঃ কেন মনোছবগম্যতে ? 

অস্যাঃ করেণাতিষৃত্বত্বশীলিনা- 

মুন! করং কস্য সযোজয়িস্তাতি ॥ ২৭ 

উপস্থিতে বাল্যহিমন্ত্র পত্রে 
বপুষ্যমুষ্য। গলিতে সরোবরে । 

পয়োপরাস্তোরুহ-কোরকদ্য়ং 

মনাগুপাত্তোদয়মত্র রাজতি ॥ ২৮ 

একত্র নালে নলিনস্য সংগুবে- 

দেকৈন লোকে কলিকা ন চাধিকা। 
অস্যান্ত রোমাবলি-ন।ল-মুদ্ধ,মূ 
পয়োধরো দ্বেকলিকে বিরাজতঃ ॥ ২৯ 

সি পপ আপ পিপিপি পপ | পা শী পিক তি 

(২৪) অভ্র বাহ্দয়ে মুণালঘন্দত্বং, করদ্বয়ে চ রক্তোপলঘন্ত্বমারোপ)তে ॥ ২৬ 
তরি টিনা ২৪:০০৩৫০৬ পপ াপ প ি প 

সমস্ত পদ্ম নাল হইতে জন্মিয়া থাকে--জগতে সর্বত্র এই কথাই প্রসিদ্ধ আছে। 
কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এই সরোবর দুইটি মৃণাল হইতে দুইটি রক্তোতপল জন্মিয়াছে | ২৬ 

ওহে দক্ষিণ কর! তুমি বৃথ! লালসা করিতেছ। ইহার এ কোমল করের সহিত 
বিধাতা কাহার কর যুক্ত করিবেন--তাহার এই মনের কথা কে জানিবে ? ॥ ২৭ 

বাল্যরূপ হিম খতুর অবসান অর্থাৎ কৈশোররূপ-বসন্ত উপস্থিত হুইলে ইহার 
এই কলেবররূপ মনোরম সরোবরে পয়োধররূপ দুইটি কমল-কোরক ঈষৎ উদয়প্রাপ্ত 
হইয়া! বিরাজ করিতেছে | ২৮ 

এ জগতে একটি পন্মের নালে একটি কলিকাই উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহার 
অধিক হয় না। কিন্তু এই সরোবরে রোমাবলীরূপ নাল সমুহের মন্তকে এ স্তনছয়রূপ 
হুইটি কোরক বিরাজিত আছে! ২৯ 

৮ শিট টি শি ০7 শশা তিশা শী শিশির ০৫ ৮ পপি পাশে ও পপ বাপ জী 



অয়োদশ আশ্বাদঃ ৩৬৯ 

তুলাদণ্ডং কৃত। বপ্গুরিদমমুষ্যাঃ করতলে 
মিধায় স্বস্যোরুস্তনভর-বিশেষং (২৫) বিধিরবৈত। 
ততস্তিতে। জাত বলয় ইহ মধ্যেহঙ্কুলিদলৈ- 
শ্চতুভ্ভিঃ সংমর্দাপুরপি নতং কিঞ্িিদিভবও ॥ ৩০ 

নেত্রাস্তি মাধূর্ধ)ম্ধাত্র কাঁচি 
গ্রোপ্যাতিগোপ্য খলু নাভিকুপে। 
ছন্নস্ততো ইয়ং বসনেন তষ্মা" 
ছুথা ত্বমাধাবসি দর্শনার্থম্ ॥ ৩১ 

প্রিয়ায় পুজায় স চক্রপাণি- 
ম্চত্রং দরদ স্বস্য সুদর্শনাখ্যম্। 
জিত্বামুন। দোহুপি জগস্ত্যমুস্যাং (২৬) 
শ্রোণীমিষেণেদমধাও স্বগেহে ॥। ৩২ 

চে পিস পাশ ০০১৪ পল ৯ সা ০ কউ পপ আস (০ পপ পি পাশ আপ এ | পিতা শিপ সতত পপ শাশিশিস পা পাটা শীত টি 

(২৫) উর্ব। স্তনয়োশ্চ ভবন্ত ভারম্য বিশেষং তারতম]ং অবগতৰান্ ॥ ৩০ 

রহ দি নি হর নিরারিত স্বগৃহে ॥ ৩২ 
রি 

৮ স্পা টি পি শশী সপ পা পিপপপিস্িপা লী পিপাীত পপ পপ পি সপ শি ক ও রাযি পা শপ ০০ আপা সপপ্পাপাপাা 

ইহার তমুখানি তুলাদণ্ড করতঃ নিজ করতলে ধারণপূর্ববক বিধাতা হঁহার উরু ও 
স্তনত্বয়ের ভারের তারতম্য অবগত হইয়াছেন। সেইহেতু বিধাতার চারিটি অঙ্গুলিদলের 
দ্বার! মর্দন নিমিত্ত ইহার মধ্যদেশে তিনটি বলি জন্মিয়াছে এবং শরীরটিও কিঞিঃ নত 
হইয়াছে ॥ ৩০ 

হেনেত্র; এই নাভিকূপে গোপ্য হইতেও অতিশয় গোপ্য কোনও এক 
অনির্ববচনীয় মাধূর্য্যস্থ্ধা বর্তমান আছে। তজ্জন্য উহা বসনের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। 
অতএব তুমি উহ দর্শনের জন্য বৃথা ধাবিত হইতেছ ॥ ৩১ 

চক্রপাণি বাস্থদেব নিজ প্রিয়পুত্র মদনকে নিজের সুদর্শন নামক চক্র দান 

করিয়াছিলেন । এ মদনও উহার দ্বার! সমস্ত জগত জয় করিয়! এই বধূরূপ নিজ গৃহে 
নিতশ্বচ্ছলে এ চক্রটি রাখিয়া দিয়াছেন ॥| ৩২ 



৩৬২ জ্ীপ্রীগৌরাজ চম্পুঃ 

উরুছন্বং কিমস্য। রুচিহরণ-রণে নির্জয়ং জন্তয়িত্বা 
রস্তাত্তাস!ং শিরাংসি প্রতিথভর-বশং (২৭) ভূমিপৃষ্ঠে চখান। 
মৈবঞ্চেৎ স্ুল্দরোকূন্ কথমুপমমিরে ব্যাস-বাজ্সীকি-মুখ্যা- 
স্তাভি; (২৮) পুর্বের্ব কবীন্দ্রাঃ শিরসি কুশতয়! সাম্য-ভঙ্গ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ৩৩ 

ন পল্পবে তিষ্ঠতি রাগিতা চিরং 
সরোকুহে নান্তি নিশান্তু কুল্পত৷ (২৯)। 
সদৈব রক্তং সততং প্রকুল্লিতং 
কেনো পমেয়ং চরণং ম্ৃগীদৃশঃ ? ॥ ৩৪ 

অস্যাঃ পদং পল্লাব-পন্কজব্রজঃ 
স্পূশন্ স্প.শংস্তেন জিতোইভিবন্দতে। 
সংঘষ গান্তেন নিতান্ত-কোমলং 
তদদেতদাপও সানির ॥ ৩৫ 

শপ পপ পি ৮ সপপীশা তা শি শিপ পি জজ শট পিপি 

&২৭) অন্টেপ্যতিক্রোধবশঃ সমরে শত্রন্ জিত্বা তেষাং শিবাংসি ভূপৃষ্টে ধনতি, 

(২৮) তাভিঃ রম্ভাভিঃ ॥ ৩৩ 

(২৯) ফুল্ল খিকসনে ধান ॥ ৩৭ 
গস কপ শী শিপ এ পপ এস ০ পপ পা সাপ পপ সি আসা প্রা রত এ এ ৯ 

টু 
৫ পপ পপ পপ পম পা ৬৬ ০৮০ সপ পপি পিস ০০৯ পাস থপ 

ইহার উরুদ্বয় কি কান্তি হরণ নিমিত্ত যুদ্ধে রম্তা সকলকে পরাজয় প্রাপ্ত করাইয়। 
অত্যন্ত ক্রোধবশে তাহাদের মস্তক-সকল ভূমিপৃষ্ঠে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে? তাহা 
যদি ন! হইবে তবে ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাচীন কবীন্দ্রগণ সাদৃশ্ঠভঙ্গের প্রসঙ্গ হেতু 
অগ্রভাগ কৃশ বলিয়া এ রস্তাবৃক্ষ সকলের সহিত সুন্দর উরুসমূহের উপমা 
দিবেন কেন ? ॥ ৩৩ 

পল্পবে দীর্ঘকাল রক্তিম থাকে না এবং রাত্রিকালে কমলের বিকাশ নাই। 
সুতরাং কাহার সহিত সর্বদাই রক্তবর্ণ ও সতত প্রফুল্লিত এই ম্গলোচনার চরণের 
উপমা দেওয়। যাইবে ? ॥ ৩৪ 

ইহার চরণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পল্লব ও পঙ্কজ সমূহ পুনঃ পুনঃ তাহা স্পর্শ 
পূর্বক বন্দনা করিতেছে । সেইজন্য তাহাদের সংঘর্ষে এই স্থকোমল চরণখানি কি 
অত্যন্ত রক্কিমা-প্রাপ্ত হইয়াছে ? ॥ ৩৫ 



প্য়োদশ আম্বাদং ৩৬৩ 

বিনা! জলং মালযুগং (৩০) বিলোক্যতে 
তল্মলতো ইধো মুখমন্,জদ্বয়ম্। 
দলেঘু তক্যেন্দুঘটা তি নির্মল! 
বিধাতুরেষ! রচনাস্ভূতাভূতা ! ৩৬ 
ইমাং বধূং বীক্ষ্য মমাতিমাত্রং 
মনোহুধুন। মজ্জতি সংশয়ানৌ। 
বযেণ যোগ্যেন পরেণ বৈনাং 
গ্রজাপতিঃ সংঘটগ্সিষ্যতীতি ॥ ৩৭ 

অথব। কিমেবং ময়। চিন্ত্যতে, বিবেচকস্য বিবেচ কস্য মতি; কদ। 

বিবেচনাতো ? (৩১) নাতো। ভাবল! ভা-বনাধিন। (৩২) বিধেয়।, 
তথাহি-- 

শচীং মহেজ্রেণ রতিং স্মরেণ চ 

প্রভাকরেণান্দ'জিনীঞ্চ যুগ্জতঃ। 
সমস্তলোক-প্রথিতং প্রজা পতে- 

ৰি ববেচকত্ং স্থতরাং পিনোতি নঃ ॥ ৩৮ 
স্পেল পা পক্পীিপটিপিপীকি তি শী পিপি পাস 

সিটির ডি ০০ পপ পা: পপ পাস শিপ পপ এ” শিপপপসপ পপ আসর 

(৩০) অত্র জত্ঘাচরণাঙগুজিনথেষু নালত্বাদিকমারোপ্যতে ॥ ৩৬ 

(৩১) বিবেচকত্ত কম্ত মণ্ডিঃ কদ! বিবেচনাতো বিবেচ পৃথগ. বন্ভুব। 

রা ভা কাতিত্রকষণাধিন। চিন্বা রি তন্মা লিং রোতি ॥ ৩ 

শীল নতি পি 

ন রি পরা ক? পা সপ: ও ও "০৯ এ পা ক ৯ প্রা 

জল ব্যতীত দুইটি নাল দেখা যাইতেছে। সেই নালছ্বয়ের মূলে দুইটি অধোমুখ 
কমল এবং সেই কমল যুগলের দলসমূহে অতি নির্মল চন্দ্রসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। বিধাতার 
সৃষ্টি অতিশয় অদ্ভূত ॥ ৩৬ 

এই বধূকে দেখিয়া আমার মন সম্প্রতি অত্যন্ত সংশয়সাগরে মগ্ন হইতেছে । কারণ 
হয় ত প্রজাপতি ইহাকে অন্য কোনও যোগ্য বরের সত যোজিত করিবেন ॥ ৩৭ 

অথব। কেন আমি এপ্রকারে চিন্তা করিতেছি? কোন বিবেচক ব্যক্তির চিত্ত 
কবে বিবেচনা হইতে পৃথক্ হইয়াছে। অতএব কান্তিরক্ষণার্থী জনের কখনও ভাবনা 
কর] উচিত নহে। কারণ, মহেন্দ্রের সহিত শচীর, মদনের সহিত রতির এবং সূর্ধ্যের 
সহিত কমলিনীর সংযোগ করিয়াছেন বলিয়া প্রজাপতির বিবেচকতা সমস্ত জগদ্- 
বিখ্যাত। স্ৃতরাং তাহা আমাকে আনন্দ প্রদান করিতেছে ॥| ৩৮ 
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তদস্ত, মম তু মনঃ কথমেনামেণাক্ষী মবেক্ষ্যাধীরতা মধিকা ময়তে ? 
কাময়তে চৈনাং, ততো বিচারণীয়ং যত: 

যেষাং প্ররন্তিঃ সকল। বেদবাক্যানুসারিণী। 
প্রবন্ততে নৈব ভেষাং কদাচিও কুপথে মনঃ ॥ ৩৯ 

ক্ষগাং বিচার্ধয সানন্দং পুনব্রিদং মনসা জগাদ-_অহো।! কিং 

চিন্ত্যতে ? মেয়ং মদ্দানন্দ-কীলাল-কাদন্ছিনী প্রিয়! লন্মমীরেব, যঃ- 
বদনং কমল: নয়নে কমলে করপদযুগানি €( ৩২) কমলানি। 
কমলবদলগামোদে নাস্তান্যাত্রাস্তর1 কমলাম্ ॥ ৪০ 

তদেবং মনসা বর্ণয়্তং বিশ্বস্তরং বিলক্ষমবেক্ষ্য বিশ্ববিলক্ষণ- 
চাতুর্ষ্যো বনমাল্যাচার্ষ্যো মনসা বিতর্কয়ামাস-- 

অহ! ন ভানোরিহ তাদৃগাতপ- 
স্তথাপি কিং স্থিন্ঠতি মিশ্রনজ্দনঃ | 
ক্ষিপন্নপ্ি শ্রীচরণান্ম,জদ্বয়ং 
কথ: ক্ষিপত্যধবান নো! যখো।চিতম্ ॥ ৪১ 

পক পিট | সপ ৭ পপি শি রশ হ 2 এ একক 

(৩২) করো চ পদযুগঞ্চ তানি ॥ ৪০ 

যাহা হউক, এই মৃগলোচনাকে দর্শন করিয়া! আমার মন কেন অতিশয় অধীয়তা 
প্রাপ্ত হইতেছে এবং ইহাকে কামনা! করিতেছে ? অতএব এ বিষয়ে বিচার কর! কর্তব্য । 
যেহেতু যাহাদের সমস্ত চেষ্ট] বেদবাক্য।|নুগতা তাহাদের মন কখনও কুপথে প্রবন্তিত 
হয় না || ৩৯ 

ক্ষণকাল বিচার করতঃ পুনরায় বিশ্বস্তর জানন্দে মনে মনে এই কথা বলিতে 
লাগিলেন-_-অহে।! কি চিন্তা করিতেছি? ইনি আমার সেই আনন্দ-জলবধি-মেঘমাল।” 
স্বরূপিণী প্রিয়া লক্মমীই। কারণ-_বদনকমল, নয়নঘ্বয় ও কমল দুইটি করযুগল ও পদ- 
যুগল কমলরাজি এবং কমলের ন্যায় অলগন্ধ__ইহা"কমলা ব্যতীত অন্য কোথায়ও নাই ॥৪০ 

বিশ্বস্তর যখন মনে মনে এই প্রকার বর্ণন। করিতে করিতে বিস্ময়প্রাপ্ত €( অথবা 
লজ্জিত) হুইয়াছিলেন, তখন তাহা দেখিয়া! অসাধারণ চাতুর্য্যসম্পন্ন বনমালী আচার্ধ্য 
মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন-_অহো! এখানে সুর্যের তাদৃশ আতপ নাই, 
তথাপি মিশ্রনন্দন ঘণ্মান্ত হইতেছেন কেন? শ্রীচরণাশুজঘয় চালনা করিলেও 
যথোচিতভাবে পথে নিক্ষেপ করিতেছেন না কেন ? | ৪১ 
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এবং বিতর্কয়ন্তরগ্রুতো। লক্মীমবলোক্য বিমমর্শ-_-'অছে। ! সমস্তস্ন্দরী- 
মুকুটমণি-রসৌ বল্পভা চার্ধ্যনন্দরন। লক্দমীরস্য নয়নপথমাজসাঞ্ধ, তত এব 
বৈলক্ষ্যমবাপদয়ং, লক্গমীশ্চেমমালোক্য কিঞ্ডিত্তরলায়িতান্তরা প্রতী- 
য়তে, যুক্তঞ্চ ভদ্দেব বতঃ ॥ ৪২ 

লক্দ্মীরির়ং সর্ব্ববিধৈরুদারৈ- 
লন্গনীবদাভাতি গুণৈধ রায়াম্। 
অরঞ্চ বিশ্বস্তরব€ সমস্ৈ- 
বিশ্বস্তরে। রাজতি সদ গুণৌটৈ? ॥ ৪৩ 

অনয়োশ্চ পরস্পরং পাণি-পীড়নায় প্রযত্তো। ময়াবশ্যামেব বিধেয়ঃ। 

যতঃ-- 

যোগ্যয়। কন্যয়৷ ঘোগ্যং বরং সংঘটয়ন. জনঃ। 
গ্রশম্যতেহত্র মাধব্য। পুল্লাগমিব মালিকঃ (৩৩) ॥ 8৪ 

এবং চিন্তযন্তমাচার্ধ্যমবলো ক্য গ্রীবিশ্বভরঃ সাবহিথং মনস। বভাষে -- 
অহ ! ময়! চিরকালানুঙ্ঈীলিতাং প্রিয়তমাং ভ্রপামুপেক্ষ্য কিমিঘ- 
মযুক্তমাচর্য্যতে, ততো! মাং বিলক্ষমবেক্ষ্য বিতকপরোহয়মাচাধ্যঃ 
সংপ্রতি গ্রতারণীয় ইতি পরাস্ৃশ্ট স্পষ্টমাচষ্ট ॥ ৪৫ 

সপথাপাপী পপ পা আকা শশা 

(৩৩) মালিকঃ মালাকারঃ ॥ ৪৪ 
. ০০টি আপোস পিস পপ জা ৭ পপ আপ শপ পাতি 

এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে অগ্রভাগে লক্গনীকে অবলোকন করিয়া বিচার 

করিতে লাগিলেন ।-_অহো ! সমস্ত সুন্দরীগণের মুকুট মণি বল্পভাচাধ্য-নন্দনা এ লক্ষ্মী 

ইহার নয়নপথে উপস্থিত হইয়াছেন । সেইজন্য ইনি এইপ্রকার বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং 

লক্ষ্মীও ইহাকে দেখিয়। কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্তা হইয়াছেন বলিয়' প্রতীয়মান হইতেছে। 
তাহ! উচিতই ৰটে ॥ ৪২ কারণ-_ 

এই লক্গনী সকল প্রকার উন্নত গুণের দ্বারা ধরাতলে লক্গনীর শ্যায় শোভা 

পাইতেছেন এবং এই বিশ্বস্তরও সমস্ত স্্গুণ রাশির দ্বারা বিশ্বস্তর শ্রীকৃষের ন্যায় বিরাজ 

করিতেছেন ॥ ৪৩ 

ইহাদের পরস্পরের বিবাহের নিমিত্ত আমার অবশ্য যত্ব করা কর্তৃব্য। : যেহেতৃ-- 
মাধবীলতার সহিত পুন্নাগ বৃক্ষের ( অথব। মাধবী পুস্পের ) সহিত পুক্লাগ পুষ্পের সংযোগ 

করাইয়। মালী ( অথবা মালাকার ) যেমন শান্তি পায়, সেইরূপ এ সংসারের যোগ্য! কন্যার 

সহিত যোগ্য বরের মিলন করাইয়া লোকে পরম শান্তিলাভ করিয়৷ থাকে ॥ 8৪ 

আচার্ধ্যকে এইরূপ চিন্তা করিতে দেখিয়া শ্রীবিশ্বস্তর আত্মগোপনপুর্ববক মনে 
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অল্মে শ্রীমন্বাস। (৩৪ ) বরমতি-সদালী-€ ৩৫ ) পরিবৃতা। ' 
সফ-রন্ধাম। (৩৬ ) শ্যামারুণহরিতপীতৈর্নণিগগৈঃ | 
বিতনানানন্দং বচন-পথপারং নয়নয়ো- 
রগাকারোদার। (৩৭) হরতি নগরীয়ং মম মন: ৪৬ 

আগার্্যন্ত তদিদং গৌরস্য বচনাম্বতমাগীয় তজ্যো দ গারমিব মৃদুশ্মিতং 
কৃত্ব। মনসীদং বিমমর্শ_“বদ্যপি বিশ্বস্ত রেণ মদবঞ্চনা েমিদমুক্তং, তথা- 
প্যস্য সরস্বতীচ্যুতদন্তাক্ষরালঙ্কারেণ গে প্যমর্থ, মাং বোধয়তি-__নারীয়ং 
মম মনোহরতাতি। ভবত্বিদানীং কিমপি নাভিধাতব্যং বিধ।তব্যং 
বিপেহি নাববোদ্ধ ং *ক্যতে ইতি পরাসুশ্য নগ্ররীমেব বর্ণযলামাস ॥ ৪৭ 

(৩৪) শ্রমতাং ধাঁ্ন।ং খাসে। যন্ত।ং, পক্ষে শ্রীমৎ বালে! বন্ত্রং যন্ত।;। (৩৫) সতাং বিদুষা, 
শ্রেণী, পঙ্গে সত্য; য! আল; সখাঃ তাভিঃ পরিবৃতা, (৩৬) ধামানি গৃহ, পক্ষে ধাম শরীরং (৩৭) 
অগানাং বৃক্ষাণামাকারৈঃ শগীরৈঃ উদারা মহতী, অথচ নাস্তি গঃ গকারো বস্াঃ১ আকারেণ 
আবর্পেন উদার! চ ততশ্চ নারীতি ভবতি, স| চ পক্ষান্তরে ব্যাখযাতেতি ভ্রষ্টবাম্ ॥ ৪৬ 

মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন_অহো! চিরকালাভ্যস্ত। প্রিয়তমা লঙ্জাকে উপেক্ষা 
করিয়। আমি এ কি অমুক্ত আচরণ করিতেছি ? সুতরাং আমাকে বিস্মিত ( ব লজ্জিত ) 
দেখিয়া এই আচাধ্য বিতর্কপরায়ণ হইয়াছেন। অতএব ইহাকে এক্ষণে প্রতারিত করিতে 
হইবে ।--এইরূপ পরামর্শ করিয়া স্পন্টভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ 

অয়ে! ধশিগণের বাসযুক্তা, স্থবুদ্ধি পণ্ডিত মগ্ডলী-পরিবেষ্টিতা, শ্যাম রক্ত হরিত ও 
পীতবর্ণ মণিগণের দ্বারা উদ্দ্রল গৃহসকল শোভিতা, নয়নযুগলের বাক্যাতীত আনন্দ 
বিধানকারিণী উন্নত বৃক্ষর|জি বিরাজিতা এই নগরী আমার মন হরণ করিতেছে । গ্লেষ 
পক্ষে__নৃন্দরবসনধারিণী স্থবুদ্ধি 'ও স্থন্দরী সথীগণে পরিবেষ্িতা, শ্যাম, অরুণ, হরিত ও 
পী্বর্ণ মণিগণের দ্বারা উদ্ভ্বল কান্তিমতী নয়নযুগলের বাক্যাতীত আনন্দ-বিধায়িনী 
গকার-রহিত ও আকার-যুক্ত। এই নগরী অর্থাৎ নারী আমার'মন হরণ করিতেছে ॥ ৪৬ 

আচার্য গৌরের বচনামৃত পান করিয়া সেই অমৃতের উদগারের ন্যায় মৃত্হাস্তয 
করিয়া মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন ।-__“যদ্দিও বিশ্বস্তর আমাকে বঞ্চনার 
নিমিত্ত এই কথা বলিলেন, তথাপি ইহার বাক্যটি চ্যুত ও দত্ত বর্ণালঙ্কারের দ্বারা এই 
নারী আমার মন হরণ করিতেছে-_এই গোপনীয় অর্থটি আমাকে অবগত করাইতেছে। 
বাউক, এখন কিছুই বলিব না। কারণ বিধির বিধাতব্য (যাহা করিবেন তাহা) কেহ 
বুঝিতে পারে না।”__এইরূপ বিচার করিয়া তিনি নগরীর বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ 

পি আপা পি ১ পপি সি পোপ | ঝছ ৮. পপি 



আায়োাদশ আন্দাদঃ ৬৬৭ 

তদত্ব, মম ভূ মনঃ কৎমেন।মেণাক্ষীমবেক্ষ্যা দীরতা মধিকাময়তে ? 
কাময়তে চৈলাং, ততো বিচারণীঘ়ং যতঃ- 

যেষাং প্রবৃত্তিঃ সকল! বেদবাক্যানুনারিণী | 
প্রবর্ততে নৈব তেষাং কদাচিৎ কুপথে মনঃ ॥ ৩৯ ॥ 

ক্ষণং বিচার্ব্য সানচ্দং পুনরিদং মনসা জগ।দ--'অহেো।! কিং 
চিন্ত্যুতে ? সেয়ং মদানন্দ-কীলাল-কাদন্থিনী প্রিয় লল্মমীরেধ, যতঃ-_ 

বদ্দনং কমলং নয়নে কমলে করপদযুগীনি (৩২) কমলানি। 

কমলব্দজামো দে নাস্ত্যচ্যক্রাস্তর। কলম ॥ ৪০ ॥ 

তর্দেবং মনস। বর্ণয়ন্তং বিশ্বস্তরং বিলক্ষমবেক্ষ্য বিশ্ববিলক্ষণ 
চাতুর্ষ্যে। বনমাল্য।চার্য্য! মনসা বিতর্কয়ামাল__ 

অহো।! ন ভানোরিহ তাদৃগাতপ- 
স্তথাপি কিং স্থিগ্ভতি মিশ্রনন্দঘন2। 

ক্ষিপন্নপি গ্রীচরণান্থুজদ্বয়ং 
কথং ক্ষিপত্যধবনি নে। যথোচিতম্ ॥ ৪১ ॥ 

৮ ২ শা পপিক্পাপীপাপজ | পাটা ২ পি 

(৩২) করো চ পদবগঞ্চ তানি ॥ ৪০ ॥ 

যাহা হউক, এই মুগলোচনাকে দর্শন করিয়া আমার মন কেন অতিশয় অধীরতা 

প্রাপ্ত হইতেছে এবং ইহাকে কামনা করিতেছে! অতএব এ বিষয়ে বিচার করা কর্তব্য | 

যেহেতু-_যাহাদের সমস্ত চেষ্টা বেদবাক্যান্থগতা তাহাদের মন কখনও কুপথে 
প্রবন্তিত হয় না ॥ ৩৯ ॥ 

ক্ষণকাল বিচার করতঃ পুনরায় বিশ্রস্তর সানন্দে মনে মনে এই কথা বলিতে 

লাগিলেন--অহো ! কি চিন্তা করিতেছি? ইনি আমার সেই আনন্দ-জলবধি- 

মেঘমালাস্বরূপিণী প্রিয়া লক্ষ্মীই। কারণ--বদনকমল, নয়নদ্বয়ও কমল, ছুইটা 
করযুগল ও পদযুগল কমলরাজি এবং কমলের ম্যায় অঙ্গগন্ধ__ইহা কমলা ব্যতীত অন্ত 

কোথায়ও নাই ॥ ৪০ ॥ 



৩৬৮ শ্রীশ্লীগৌরাঙ্গ-চম্পূঃ 

এবং বিতরয়ঙ্প গ্রতো। লক্ষীমবলে।কা বিমমর্শঅহে। ! সমস্তসুল্দরী . 

মুকুটশণি-রচসী নল্লান চার্যযনম্দন। লক্ষারন্া নয়নপথমাসমাদ, ভত এব 
নৈলক্ষামবাপদয়, লঙ্গমীশ্চেমমালোক্য কিঞিত্তরলারিতান্তর। প্রতী- 
মতে, যুক্ত ভদেন যত; ॥ 8২ 1 

লন্মীরিয়ং সর্র্ববিধৈরদ।টৈ- 
ল্গমীবদ(ভ।ভি গুণৈধরায়াম্। 
অয়গ নিশ্বস্তরবও সমস্তৈ- 
বিশম্তরো র।জতি সদ্গুণৌটৈঃ ৪৩ ॥ 

বিশ্বন্তর খখন মনে মনে এই প্রকার বর্ণনা করিতে করিতে বিশ্ময়প্রাপ্ত (অথবা 

লঙ্ভিত ) হহয়াঙ্িশেন, তথন তাহ। দেখিয়া অসাধারণ চাতুর্য-সম্পন্ন বনমালী আচার্ধ্য 

মনে মনে পিতর্ব করিতে াখিলেন | মহ ! এখানে সুর্যের তাদৃশ আতপ নাই, 

তথাপি মিশ্রনন্দন ঘর্ম্মা হইতেছেন কেন? শ্রীচরণান্ুজদ্বয় চালনা করিলেও যথোচিত 

ভাবে পথে নিক্ষেপ করিতেছেন না কেন? 178১ ॥ 

০ 
] [তত আগধাগে পঙ্ষীকে অবলোকন করিয়া বিচার করিতে 

লাগিলেন_শহ্ো ! অনন্ত এন,দীনণেল মুকটমণি, বল্লভাচার্য্য নন্দিনী এ লক্ষী ইহার 

টন 1 255-85 
এইবীপ শিঠক্চ করিত ক 

নয়নপথে উপস্থিত হইয়ানছন । সেইঙ্ন্য ইমি এই প্রকার বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং 

লক্মীও ইহাকে দেখিরা কিঞ্চিৎ চঞ্চ সচিত্তা হইয়াছেন বসিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । তাহা 
উচিতই বটে । কারণ--॥ ৪১ ॥ 

এই লক্ষ্মী সকল প্রকার উন্নত গুনের দ্বারা ধরাতলে লক্ষ্মীর ন্যায় শোভ! 

পাইতেছেন এবং এই বিশ্বস্তরও সমস্ত সবগুণরাশির দ্বার৷ বিশ্বস্তর শ্রীকৃষের ন্যায় 
বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥ 



আয়োদশ আম্বাদ? ৩৬৯ 

অনয়োম্চ পরস্পরং পাণি-গীড়নায় প্রত ময়াবশ্টমেব বিধেয়ঃ। 

যতঃ-_ 
যোগ্যয়। কন্যয়! ষোগ্যং বরং সংঘটয়ম্ জনঃ। 

প্রশম্যতেহত্র মাধব্যা পুষ্প গমিব মালিক: € ৩৩) ॥ ৪৪ ॥ 

এবং চিন্তয়ন্তমাচার্যযমবলোক্য শ্রীবিশ্বম্তরঃ সাবহিথং মনসা বভাষে-_ 
অহে]! ময় চিরক।লাম্ুমীলিতাং প্রিয়তমাং ভ্রপামুপেক্ষ্য কিমিদ- 
মযুক্তমাচর্য্যতে, ততো মাং বিলক্ষমবেক্ষ্য বিতর্কপরোহয়ম।চার্যযঃ 
সংগ্রতি প্রতারণীয় ইতি পরা মৃশ্য স্পষ্টমাচষ্ট ॥ 8৫ ॥ 

জয়ে ভ্রীমদ্বাপা (৩3) বরমতি-স্দালী-€( ৩৫) পরিবৃত - 

স্চ,রজ্ধ।ম| (৩৬) ম্থামকুণহরিভগীতৈম ণগণৈঃ | 
বিতন্ব।ন।নন্দং বচন-পথপারং নয়নয়ো- 

রগ।কাঁরোদারা (৩৭) হরতি নগরীয়ং মম মল: ॥ ৪৬ ॥ 

এ পটল এল কপি শত চি 

(৩৩) মালিক; মালাকারঃ ॥ ৪৪ ॥ 

ইহাদের পরস্পরের বিবাহের নিমিত্ত আমার অবশ্য যত্ব করা কর্তব্য ! যেহেতু 

মাধবীলতার সহিত পুন্নাগ বৃক্ষের ( অথবা মাধবী পুষ্পের সহিত পুন্নাগ পুষ্পের 
সংযোগ করাইয়া মালী ( অথবা মালাকার ) যেমন শান্তি পায়, সেইরূপ এ সংসারে 

যোগ্যা কন্যার সহিত যোগ্য বরের মিলন করাইয়া লোকে পরম শাস্তি লাভ 

করিয়া থাকে ॥ 8৪ ॥ 

আচার্য্কে এইরূপ চিস্তা করিতে দেখিয়া শ্রীবিশ্বস্তর আত্মগোপনপূর্ব্বক 

মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন__অহো ! চিরকালাভ্যস্তা প্রিয়তমা 

লজ্জাকে উপেক্ষা করিয়া আমি একি অযুক্ত আচরণ করিতেছি? স্বতরাং আমাকে 

বিস্মিত ( বা লজ্জিত ) দেখিয়া এই আচাধ্য বিতর্কপরায়ণ হইয়াছেন । অতএব 

ইহাকে এক্ষণে প্রতারিত করিতে হইবে-এইরূপ পরামর্শ করিয়া ্পউভাবে 
বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ 



৩৭৯ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ চষ্পূ: 

আচার্যন্ক ভদিদং গৌরল্য বচনাম্তম।পীয় তক্যোদ্গারমিব মৃতু ন্রিতং 
কতা মনসীদং বিমমর্শ_ষগপি বিশ্বস্তরেণ মন্বঞ্চনার্থমিদমুক্তং, তথা" 
প্যস্য সরস্বতীচ্যুতদত্তাক্ষর।লঙ্কারেণ গেপ্যমর্থ২ৎ মাং বোধয়তি__নারীয়ং 
মম মনোহরভীতি। ভবত্বিদধানীং কিমপি নাতিধাভব্যং, বিধাতব্যং 
বিদেষ্থি নাববে।ক্ধ.ং শক্যতে ইতি পরাম্বশ্য নগরীমেব বর্ণয়ামাস ॥ ৪৭ ॥ 

(৩৪) শীমণচাং ধনিন।ং বাসো যন্ত।ং পক্ষে শ্রীমৎ বাসো বন্ধং যস্তাঃ। (৩৫) সতাং বিদুষাং 

শ্রেণী, পক্ষে সভ্য যা 'আলাঃ সথ্াঃ 'চাভিঃ পরিবুতা, (৩৬) ধামানি গৃহাঠ পক্ষে ধাম শরীরং (৩৭) 
আঅগানাং বুক্ষাণ[ম|কাটিরঃ শরীটৈহ উদ্ারা মহতী, অণচ নাস্তি গো গকারো যস্তাঃ আকারেণ আবর্ণেন 
উদার! চ, 'ভ্তণচ নারীতি ভবতি, সা চ পক্ষান্তরে ব্াখ্যান্তেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৬ ॥ 

আয়ে! ধনিগণের াসবুক্তা, শ্বুদ্ধি পণ্ডিতমগ্ডলী-পরিবেষ্টিতা, শ্যাম রত্ত হরিত 
ও গীতবর্ণ মণিগণর দ্বারা উজ্জল গৃহসকল শোভিতা, নয়নযুগলের বাক্যাতীত আনন্দ- 

বিধানকারিণী উন্নত বক্ষরাজি-বিরাঙ্গিতা এই নগরী আমার মন হরণ করিতেছে । 

শ্লেষপক্ষে_ ন্ন্দরবসনধারিণী, স্ববুদ্ধি ও সুন্দরী সখীগণে পরিবেষ্টিতা, শ্যাম অরুণ 

হরিত ও পীতবর্ণ মণিগণের দ্বা2া উজ্জ্বল কান্ছিমতী, নয়নযুগলের বাক্যাতীত আনন্দ- 

বিধায়িনী গকার রহিত ও আকাবযুক্তা এই নগরী অর্থাৎ নারী আমার মন 
হরণ করিতেছে ॥ 5১ ॥ 

আচার্ধা গৌরের এই বচনামৃত পান করিয়৷ সেই অমুতের উদগারের হ্যায় মৃতুহাস্থয 

করিয়া মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন--“যদিও বিশ্বস্তর আমাকে বঞ্চনার 

নিমিত্ত এই কথা বলিলেন, তথাপি ইহার বাক্যটি চ্যুত ও দত্ত বর্ণালঙ্কারের দ্বারা এই 
নারী আমার মন হরণ করিতেছে-_এই গোপনীয় অর্থ টী আমাকে অবগত করাইতেছে। 

যা হউক, আমি এখন কিছুই বলিব না। কারণ বিধির বিধাতব্য (যাহা করিবেন 
তাহা) কেহ বুঝিতে পারে না।”--এইরূপ বিচার করিয়া তিনি নগরীরই বর্ণনা 
করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ 



ভ্রচক্াদশ আস্মাদ। ৩৭১ 

আম্নায়প্রনিমগ্ীল। স্ুরধুনী-কীলাল-শী তানিল। 
দিপ্যাগার-পলাশি-মীননগণা। ভট্ক্ষারসংটখাযু ভা | 

নানাজাতি-স্তুগন্ধিনস্বিপণিঃ 0৮) পঢঞুন্ত্িয়াহল।দিনী 
০সয়ং শ্্রীনগরী নিসজ্জয়তি ক€ং নানন্দ-পাচথানিধী ॥৪৮। 

লঙ্ষ্ীন্ত্র ০গীরব্ূপলগ্ননয়নমানসাম০বত্য চতুর ৎ সখ্যস্তয়া সহ 
বাঢলোলাকাং (৩৯) শিদধুঞ । 

অচ্পর শুত্ভডে সন্খকুল-কন্যাতক ত্র 
সলালস ০গীর-৫৪০১ মুদীক্ষ্স কিম্। 

সঢ্খ)| দিব] সুর্পাযকর-প্রভাপ- 
চ্ছলঃ আুধাশুঃ কথমীক্ষণীযঃ ? 0৪৯ ॥ 

হ 

(৩৮) নানা জাতীনি সুগন্ধি বস্তনি যত তা বিপনয়ে যস্তাং ॥ ৪৮ ॥ 
(৩৯) উক্তি-গ্রত্যুক্তিমদ নাক্যং বাকোবাক্যং বিছুূধাঃ, (৪০ ) তথাচ গৌর ঈত্যারভা ন। 

শ্বেতসযূপে চন্দ্র ইতি মেদিনী ॥ ৪৯ ॥ 

বেদধ্বনিতে মনোহারিণী, জাহুবীজলস্পর্শে শীতলপবনান্বিতা সুন্দর গুহ 

বৃক্ষ ও মানবগণে পরিপুর্ণা। অসংখ্য ভক্গ্যদ্রেব্যবুক্তা, নানাজ।তীয় স্ুগন্ধিদ্রব্য- 

পূর্ণ বিপণিমম্পন্ন। চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়িনী এই শোভাময়ী নগরী 
কোন ব্যক্তিকে না আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করে ॥ ৪৮ ॥ 

পক্ষান্তরে লক্মমী গৌরের রূপে নয়ন ও মন নিবিষ্ট করিয়াছেন-_জানিয়। 
চতুরা সখীগণ তাহার সহিত উক্তি প্রত্যুক্তিযুক্ত আলাপ করিতে লাগিলেন । হে 
শুভে ! তুমি সবংশের কন্য1? তুমি কেন লালসান্বিত৷ হইয়া গোৌরকে নিরীক্ষণ 
করিতেছ? হে সখীগণ! দিবাভাগে সূর্যের কিরণ প্রতাপে আচ্ছন্ন চন্দ্র কিরূপে 
দৃষ্টিগেচর হইবে ?' ॥ ৪৯ ॥ 



৩৭২ শ্লীন্মীগৌরাক্গ-চম্পৃর্ণ। 

শচ্টে! ত্রমুল্সীলিতঢলাগমূল। 

শচীস্রতং সম্পুহমীক্ষ£স কিম্ 

ধুর্ভাঃ স দেবাবলী-মধ্যচারী 
কগহ জয়ঢভ্ত। সনুটজনিরীক্ষয্ ॥ ৫০ | 

নি০সষশ্ন্যান্সিযুগা সখি! তং 

শিশ্বশ্রত পশ্ঠটসি কিং সতৃষ্ঞ' 
সখযঃ1 স বুন্দাবনক্-বিভারী 

কণং মনু টস্রি তরত্র দৃশ্য 1 0৫১) 

তঢ্ব্দং বাগ ভঙ্গ লক্ষ্য পরাজিত রাজিভীন্তঃকরণাঃ 

পরমানচন্দন সপপ্রণয়ং তাং পুনকুচিঢের তাহ 0৫২ ॥ 

শঠে! তুমি রোমাঞ্চিতকলেবরে সম্পৃহভাবে শচীন্তরতকে দেখিতেছ 

কেন? 

হে ধূর্তাগণ ! দেবতারৃন্দের মধ্যে বিচরণকারী মেই জয়ন্তকে মানুমদকল 
কি প্রকারে দর্শন করিবে? ॥ ৫০ ॥ 

হে সখি! তুমি অনিমেষ নয়নে সভৃষ্ণভাবে বিশ্বস্তরকে দেখিতেছ কেন ? 

সখিগণ ! সেই বৃন্দাবন ভূমিবিহারী নন্দনন্দনকে মানবগণ কিরূপে অন্যত্র 

দেখিতে পাইবে? ॥ ৫১ ॥ 

লম্মমীর এই প্রকার বাক্যভঙ্গীদ্বরা পরাজিতা ও অন্তরে পরমানন্দ প্রাপ্ত 

হইয়৷ সখীগণ পুনরায় তাহাকে প্রণরভরে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ 



অয়োদশা আস্বাদঠ। রে ৯ ে 

শীব্যং জহীহি সখি! নালিষু বন] স্থ্যাদে 
তাগ্য। কদাপি নিজ-বাঞ্রিভ-সাধিকান্ড। 

বিচছ্লো। বয় তব স্রন্দরি ! হাঁর্দভাবং 
গৌরানুরভুভ-হদদয়াসি চিরায় জীতা। ॥ ৫৩ 

ভদপ্যযুক্ভুং নহি কাত্র কন্যা 

ঢগীরং বিচবাঢুং ন করোতি বাঞ্ছাম্। 
তলৌতভভা পদার্থ সতি লাভতষাগ্েন 

নলালস। ক্থয জনস্থ্য হি স্যান্ষ 1৫811 

৫সতঞ্খ সীনাঁং বচনং নিশম7 
নতানন। ষ্খ সজ০্লেক্ষশা ভু । 

০তিউনব তাস্তদ্বদক্রং প্রতীক্ক,- 
দক্ষা। হি তন বাঁচিক-সবাপতেক্ষাঠ 0৪১) 11 ৫৫11 

(৪১) সন্দেশবাকৃ-সাপেক্ষা ন ভবস্তি, কিদ্তিজিতেনৈবাভি প্রায়ং জ্গানন্তীতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥ 

হে নথি! শঠতা পরিত্যাগ কর। নিজের অভীষ্ট-সাধিকা-সখীগণের 

প্রতি কখনও বঞ্চনা! কর! উচিত নছে। অন্দরি! আমর! তোমার হৃদয়ের ভাব 

অবগত হইগাছি। তুমি বহুক্ষণ ঘাঁবৎ গৌরের প্রতি আসক্ভচিত্তা হইয়াছ ॥৫৩| 

কিন্তু তাহাও অযুক্ত নহে। এ সংসারে কোন্ কন্যা গৌরকে বিবাহ করিতে 

ইচ্ছ! না করে। কেননা লোভনীয় পদার্থ লাভের ঘোগ্য হইলে কোন্ ব্যক্তি 

তাহাতে লালন। না করিয়া থাকে? ॥ ৫৪ ॥ 

সখীগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষী যে নতবদনা ও সজলনয়না 

হইয়াছিলেন তাহাতেই তাহারা তাহার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিয়াছিলেন। 

কারণ ঘাহারা বিচক্ষণ, তাহারা মৌখিক বাক্যের অপেক্ষা করেন না। কিন্তু 

ইঙ্গিত মাত্রেই অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন ॥ ৫৫ ॥ 



৩৭৪ ্বীল্গীতগৌরাক্গ-চম্পু্গ ॥ 

ভচদপং পরস্প1 -সন্দর্দনানন্দগন্তু ভনঢভার্লঙ্্লী বিশ্রম্তরচুয়াজ্রপয়া- 
»সভমানয়! সভমানয়া ৪৯১ প্রথস পরিনীতয়েব দলাদাকস্য নিশ্র- 
ভ০রাশন্যিতেতা নিত্তে 0৫৬) 

লম্্লীস্ত্ব গৌরানঢলাকনিচচ্দ্রদ-নাপিভ-জদয়" দয়ান ভীন্ভিঃ 

সখীভিন্চ্ে 0 ৫৭ ॥ 

সি! নুপনি কিমি তাকুলমীনস। কুল-মান-সাদগুণানতীনাহ 
কন্যান্টানাং বীভিরিয়ং নখল্ু শোভ্ডাং জনয়তি, নয়তি বর ভা 
গালিল্াসালি-ন্যন্টকারকরং ৪৩), তচ্তা। মনঃ-স্থিরতামানয়, 
মানয় না বচনস্ ॥ ৫৮ ॥ 

যদি ভূ পুনরপি নরপিস্টপাৰভংসং ৫৪) তং চগৌর-রজনীশং 
0৪৫) জনী-শঙ্কর-মাধুর্ষাং (৪৬) ধুর্ষযং গুণানামবলাকষি- 
ভুমিচ্ছ্েত্তদা তং নিশীমস্মিস্তাতমা (৪৯৭) দমস্রিঙ্যাচ্মা দনথুং ৫৪৮) 
অধুন" ভু ধুনাতু (৪৯) মনস্তত্র ভবতী ০লীভবত্তী ০লৌঁকলজ্ভাীতঃ 11৫৯ 

(৪২) মানেন সঠিতয়] মানবতা অগহমানয়াঁ সোঢ,মশকু,বত্যা। ব্রপয়া লঙ্জদা ॥ ৫৬ ॥ 

(৪৩) তাঃ কন্তকাঃ আলীনাং লথীনাং নুক্কারকরং নি নদাঠেতং মালিন্কং নমাঁতি ॥ ৫৮ ॥ 

লক্ষী ও বিশ্বস্তর যখন এই প্রকারে পরস্পরের সন্দর্শনে মানবী ও 

অসহিষু হইয়া প্রথম পরিণীতা পত্বীর ন্যায় বিশ্বন্তরকে বলপূর্ববক আকর্ষণ করিয়া 
অন্যদিকে লইয়া গেল ॥ ৫৬॥ 

এদিকে লক্ষ্মী গৌরদর্শন-বিচ্ছেদে ব্যথিত হৃদয়া হইলে দয়াবতী সথীগণ 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৭॥ 

সখি! তুমি কেন এত আকুল হইতেছ ? কুলমান ও সদ্গুণবতী কন্যা- 
গণের কখনও এইরূপ ব্যবহার শোভা পায় না, বরং সেই কন্যাগণ সখীবৃন্দের 
নিন্দাজনক মলিনতা ( অপবশ ) উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব মন স্থির কর 
এবং আমাদের কথা মান (পালন কর) ॥ ৫৮ | 



অতয্াদশ আআাাদঃ। ২৩০৭৫ 

উভীরস্রিত্র। প্রিয়দর্শঢনান্কাহ 
সখ্যত্ততস্ভঞাং সদনায় নিনুযুঃ ॥ 

বাভ্7াঃ সত্রাজাকর-সঙ্গলুব্ধাং 

যথা দ্বিতরফাং শর-কাননায় 0৬০ & 

ইতীত্যাদ্ি শ্রীগৌরলীলাম্বতে কৈশোরীলীলা-বর্ণনে 

লন্ষমীপ্রিয়া-সন্দর্শনে নাম 

ত্রয়োদশ আন্বাদঃ ॥ 

(৪৪) নরলোক-শিরোভূষণং, (৪৫) গর্ত, (৪৬) শ্বী্জনন্ুখকর-মাধুরধ্যং, (৪৭) দর্শযিঘ্যাসঃ 

শমে। দর্শন ইতি নিঙ্গিষেধাৎ, (৪৮) উপতাপং, (৪৯) লোকলজ্জাতে। হেতোর্মনে। ধুনাতু কম্পয়তু ॥ ৫৯॥ 

ঘদ্দি তুমি পুনরায় সেই নরলৌকশিরোমণি, রমণীজনের সুখকর মাধুর্য 

সম্পন্ন, সর্ধগুণাধার সেই গৌরচন্দ্রকে দর্শন করিতে ইচ্ছা কর, তাহ। হইলে 

আমরা তাহাকে দেখাইৰ এবং তোমার সন্তাপের শাস্তি করিব। তুমি লোভবতী 

হইলেও সম্প্রতি লোকলজ্জ! হেতু মনকে স্থির কর ॥ ৫৯ ॥ 

এই কথা বলিয়! সখীগণ বাত্য। যেমন কমলসমুহের সঙ্গলাভে লুগ্ধা 

ভ্রমরীকে শরবনাভিমুখে চালিত করে, সেইরূপ শ্রিয়ের দর্শনে উৎকন্ঠিতা লক্ষমীকে 

গৃহাভিমুখে লইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥ 

ইতি শ্রীগৌরলীলামুতে কৈশোরলীলা- 

বর্ণনে লক্ষনী সন্দর্শন নামক 

প্রয়োদশ আম্বাদ ॥ 



চতুর্দশ আন্বাদঃ। 

সা চ নিশান্তং (১) গতাপি নিশান্তং (২) ন প্রাপ, আশায় (৩) প্রার্থিতাপি 

নাশায় ৫) প্রার্থিতমাক্(নং মেনে, বেশেইরাগিতাং ৫) দধানাপি নবেশে রাগি_ 

তাং (৬) ভেঞে, ম্বাপায় (৭) ন স্পৃহয়ন্ত্যপি স্বাপায় কৃতবত্ব। (৮) বব ॥ ১ | 

ল্মীঢগৌরচন্দ্রত্ত বিতলোৌক-বীথ৭- 
দাঁচমাদরাহি তাস০সী ক্রজন্তী । 

মানানন। টকরবিনলীব বাঁ 
সখী-দ্বিতরফীবথব্লাহ্ৃভুব ॥ ২] 

' ? অত্র বিরোধাঃ স্প্। এন ॥ (১) প্রকুতেতু নিশান্তং গুহ প্রাঞ্তাপি সা, €২) নিশায় অন্তং (নাপ), 
অতি দীর্ঘত-গ্রশী-581 (৩) আশায় ভোজনাধ, (৪) মবণাম়। ৫) বেশে নেপথ্যে অরাগিতাং দ্বেবং 

(৬) পরর নবেশে ননান্তীর্নে ঈশে গৌরবে অনুরাগিতাং, (৭) স্বাপায় নিদ্রায়, (৮) স্বস্ত অপায়ে 
মরণে কৃতমত্্। আহাবাধি-পরিত্যাগাৎ ॥১) 

অনন্তর সেই লক্ষমী সেই নিশান্তে (গৃহে ) গমন করিলেও নিশান্ত অর্থাৎ 

দীর্ঘপ্রতীত হওয়ায় রাত্রির অবসান প্রাপ্ত-হইয়াছিলেন না, তোজনের জন্য তাহাকে 

প্রার্থনা করা হইলেও আপনাকে নাশের জন্য (বিরোধ পক্ষে অভোজনের জন্য ) 

প্রার্থনা কর! হইতেছে এব্ধপ মনে করিতেছিলেন, বেশে অনাসক্তি ধারণ করিলেও 

নবেশে অর্থাৎ নবীন গ্রাণেশ্বরের প্রতি অথবা! নবাবতীর্ণ ঈশ্বর শ্ীগৌরচন্দ্রের প্রতি 

আসক্তি ধারণ করিতেছিলেন (বিরোধপক্ষে বেশে-আসক্তি ধারণ করিতেছিলেন 

ন1), স্বাপ অর্থাৎ নিদ্রোর জন্য ইচ্ছা না করিলেও তিনি স্বাপায় কৃতযত্বা অর্থাৎ 

নিজের মৃত্যুর নিমিত্ত যত্শীলা হইয়াছিলেন, (বিরোধপক্ষে নিদ্রোর জন্য চেষ্টিতা 

হইয়াছিলেন না) ॥ ১॥ 

শ্রীগৌরচন্দ্রের দর্শনের ব্যাঘাত হেতু নিরানন্দ প্রাপ্ত হঃয়ায় তিনি মলিন 
বদনা হুইয়। বিবর্ণা কুমুদিনীর ম্যায় সখীরূপ ভ্রমরীগণকে অত্যন্ত ব্যথিত 

করিতেছিলেন ॥ ২ ॥ 



চতুর্দশ আস্বাদঃ। ৬৭৭ 

ভাপং নিবর্তয্তি 0গীরবিচিধাকদীচ্ক্ষি_ 
ত্যালুবুধ। যদি তমাপ কথং তদষা। 

আমাং স্মরীমি মনসাত্র সরাগট্তব (৯) 
সত্র্রঃ পুরাণ-মুনিভিনিরণায়ি হেভুঃ 1৩) 

ধযায়জ্তামুং হগীরমজজ্রঢসষণ 
যদাপ চগৌরত্ব ৫১০ )-মিদং ন চিত্রম্ ॥ 

ক্র ক্ষণ ষ্ড খলু কৃষ্ভাবং 0১১) 

তলত ভচঢব্ভলহি বোধগম্যস্ 85 ॥ 

পাপী নিধায় নিজগণ্ডমসীববর্ষ_ 
দ্লগ্ভ্যাং পক্সাংস্যলমিতি প্রবদভ্ভি মুগ্ধাঠ ॥ 

ধীরান্ত রভ্তভুকমতলন মিলম্মিন্দ্ং 
সকত্াহুসিততাক্পলযুগং ব্যকুদণ্জ কিনেভি 0৫1 

(৯. শ্রীতরতাদিভিঃ সরাগত। সান্গরাগিতৈর শ্রলেষেণ শ্রুব্যাসাদিভিঃ সবাগত। মাৎসর্ধ্যম্, তৎপূর্ববক- 

ভগবদ্ধর্শনে হ্যাধ্যাঝ্মিকাদিতাপশান্তি জায়ত ইতি গমাতে ॥ ৩॥ 
(১০) গৌরত্বং তদ্ভাবমথচ অরুণতাম্। (১১) কালিমানমথচ তন্মিন্ কুষ্ণ এবায়মিতি ভাবনাং, 

পর্ব ভাবানুবৃত্তেঃ। তথাচ “সতী চ যোষিত প্ররুতিশ্চ নিশ্চল! পুমাংসমভ্যেতি ভবান্তরেঘপীতি” ॥ ৪ ॥ 

গৌরচন্দ্রের দর্শনে তাপ দূর হয়। পণ্ডিতগণ ঘদি এই কথা বলেন তাহ! 
হইলে এই লক্ষী কেন গৌরচন্দ্রের দর্শনে সেই তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? হা, ই, 

আমার স্মরণ হয়, মনে মনে উঁছ।র প্রতি অনুরাগঘুক্ত হওয়াই নকল প্রাচীন মুনিগণ 

কারণ বলিয়৷ নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৩॥ 

ইনি নিরন্তর গেঁরকে ধ্যান করিতে করিতে ঘে গৌরত্ব (গৌরভাব পক্ষে 

অরুণত৷ ) লাভ করিয়াছিলেন ইহা আশ্চধ্য নহে । কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তিনি যে 

কুষ্ণভাব (তিনি কৃষ্ণ এই প্রকার ভাবনা পক্ষে কৃষ্ণবর্ণতা ) প্রাপ্ত হইতেছিলেন 

তাহা বোধগম্য হয় না ॥ ৪ ॥ 



৩৭৮ গ্গীঞ্ীগৌরাঙ-চম্পু্ | 

অত্ধামুখ্যাঃ পাদাভ্ডিক-পতিত-ঢনজ্রান্্নি মুখং 
তদা ভশ্য র5জ প্রতিফলিত ৫৯৯১-মত্যন্তমলিনম্। 

প্রন ভন্ত্যা। বক্তা পরিভ্ভবগাবাতপেন্কুরধিকং 

তদীক়াডিআ্রদ্বন্ত্ং শরণসক ত্রান ক্ষেম-বিধঢেয় 0৬৪ 

ইং বধুনর্ভাব-পরিপ্রুতা প্রিয় 
বিঢলাকঢত সর্র-হরিস্ ১৩) সব্দা ৷ 

আয়ি স্ভিভায়ীং তদিদং ন 0সন্জুস্ত্য তী- 
ভা5বত্য নিদ্রা কিমমুং জদ্াভ্যজঞ্খ ॥ ৭0 

(১২) প্রানিবিশ্থিতম্ ॥৬॥ 

(১৩) লর্বাহ দিক্ষু ॥ ৭ | 

মুটব্যক্তিগণ বলিয়। থাকে যে তিনি করতলে নিজ গণ্ডধারণ করিয়। নেত্র- 

যুগলের দ্বারা জল বর্ধণ করিতেছ্ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন যে রক্তকমলের 

সহিত চন্দ্র মিলিত হইতেছে মনে করিয়! নীলোৎপলদ্বয় রোদন করিতেছিল ॥ ৫ ॥ 

তিনি অধোমুখী থাকায় তখন তাহার অত্যন্ত মলিন মুখটা চরণের নিকট 

পতিত নয়নজলে প্রতিবিন্বিত হইয়া শোভা পাইতেছিল, কিন্তু মনে হয় চন্দ্র তাহার 

বদন হইতে অত্যন্ত পরাভব প্রাপ্ত হইয়৷ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত তাহার চরণ যুগল 

আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ 

অনুরাগবতী এই বধূ সর্বদা সকল দিকে প্রিয়তমকে অবলোকন করিতে- 

ছেন। আমি থাকিলে তাহার এই দর্শন সিদ্ধ হইবে না-এইরূপ জানিয়া কি 

নিদ্রা তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল ॥ ৭ ॥ 



চতুর্দশ আত্বাদঃ ॥ ২৩৭৯ 

মুন্ুমুঃ সাভিভৃষ্ঠীক্ুল] সতী 

স্বজিহ্বয়। €গীরগুণা মুত পঢ্পী। 
অস্বপ্রভাং ১%) প্রাপ ভতম্৮ যছ্যনসা 

তচভ্রাচিতত্থ নহি ০কন মন্যত্ত 11৮71 

শ্ীচগীর-ভপায় কিডলাপহর্ত,ং 
তচ্চিভ-সপ্তিং 0১৫) মদনীশ্রবারঃ। 

অনবিভ্রঙ্গৎ্থ সম্ভততমব 6১৬) তন্সা- 

দ০সী সদাগাদনবস্থিতত্রম্ 0৯0. 

বধন্ধ পাতেশন মুভঃ স্মরক্তাং 
মুক্মুতমীচাপি বিশক্ষিতিঃ কিস 

যত্তা মুক্যঃ সা জড়ভামবাপক্ 

সচ্চেউ্উতা1-0১৭) মপ-সক্কজ্জগাম 10১০0 

(১৪) দেপত্বমথচ শিদ্রারাঠিতাম্, অমুতং, দেন!নামৌচিত্যং সন্টৈহি মনত 'এবেতি ভাব? ॥৮॥ 
(১৫) তন্মনো ঘোটকং, (১৬) সদৈব ভ্রাময়ামাস, তম্মাদসৌ তন্মনোহশ্বঃ অনবাস্থতত্ম্ অস্থিব- 

তাং নিতামগমত্। ॥ ৯ ॥ 

(১৭) বন্ধনে স্তব্ূতাং মোচনে সক্রিষতামিত্যর্থত ॥ ১৭ ॥ 

তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণাকুলা হইয়া পুনঃ পুনঃ নিজের জিহব। দ্বারা গৌরের 

গুণামৃত পাঁন করিতেছিলেন। ভজ্জন্য তিনি নে অন্বপ্রতা-_ অর্থাৎ নিদ্রোহীনত' 

পন্ষে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন _-তাহা৷ উচিৎ বলিয়া কে না মনে করে? ॥৮॥ 

শ্রীগৌরমৃপতিকে উপহার দিবার জন্য মদনবূপ অশ্বারোহী লক্ষ্মীর মনরূপ 
অশ্বকে সর্বদাই ভ্রমণ করাইতেছিল। সেইজন্যই তিনি নিরন্তর অনবস্থিততা 

অর্থাৎ অস্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯। 

কন্দর্প কি পুনঃ পুনঃ তাহাকে পাশের দ্বারা বন্ধন করিতেছিলেন এবং 

শঙ্কিত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে মোচন করিতেছিলেন? যেহেতু তিনি বারম্বার 

জড়তা এবং বারম্বার সচেষ্টত৷ প্রাপ্ত হইতেছিলেন ॥ ১০ ॥ 



৩৮০ হ্বীল্সীঢগীরাঙ্গ-৮ল্পুঃ 1 

ন্্ীঢগীরপাদ-ক্ুচিসঙ্গ-১৮)ন্ুশী তলা য়াং 
ভন্ত্যাং কুঢজ। ষদভ্ডনন্ বত কম্প-মুখযাঃ । 

তদ্যুন্তুঢেমব খলু দীভমুখাস্তভবন্ 

যত্তন্ত, (১৯) ০বাঁধবিষয়ঃ কতমস্য্য বা স্থ্যা্থ 11১১1 

মিত্রসঙ্গ্যপি ৫২০)-দিনং যদি ত্য? 

ধ্ধমানসভিছুঃখদগাসীঞ্ছ | 
শার্রর-প্রণয়িনী নত রাভ্ভি-২১) 

স্তনি তাদ্দগভ্ভনলহি চিত্রম্ 11৯২1 

(১৮) পীশৌরপাদে যা কচিবভিলাষশ্চ তেৎসঙ্গন। অথচ গৌরপাদঃ শুকুকিবণশ্চনাস্তম্ত কিবণ- 

সঙ্গেন স্রশীতণায়াং তশ্তাং কম্পাদখো পিকাবা আভবন্, টশৈত্যাপিক্যে তত্সম্তবাধিতি ভাবঃ। (১৯) 

দাহাদি'বকা বাণামেকান্তঙোহ্সস্ত।বনয়। আহ-য্দিত্যার্দি ॥ ১১ ॥ 

(২০) শ্খাসঙ্গি অথচ মু্ৎসঙ্গি, (২১) শা্বিরমন্ধতমসম্, 'অথচ ঘাতকং তৎসপ্িন্য। বাত্রেরতি- 

ঢঃখদায়িত নাল্োেবাশ্যামিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ 

শ্রীগৌরচরণে অভিলামের সম্পর্ক হেতু € অথবা অভিলাষও আসক্তি 
ছেতু ) স্থশীতল। পক্ষে সুন্দর গেৌরপাদের অর্থাৎ চন্দ্রের কিরণ সম্পর্কে স্ুশীতলা 

সেই লক্ষমীতে নে কম্প প্রভৃতি গীড়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা উচিতই বটে। 

কিন্তু দাহ প্রভৃতি পীড়া যে জন্মিয়ছিল, তাহ! কাহার জ্ঞ/নের বিষয় হইবে ? 

অর্থাৎ তাহ! কাহারও জ্ঞানগম্য নহে ॥ ১১॥ 

তাহার দিন মিত্রসঙ্গী (বন্ধু সন্বন্ধী পক্ষে সুধ্যসম্পর্ক ) হইলেও যদি 

তাহা বৃদ্ধিশীল এবং অত্যন্ত ছুঃখদায়ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে শার্বরপ্রণয়িনী 

( ঘাতুকের শ্ীতিদায়িনী পক্ষে ঘোর অন্ধকার যুক্তা) রাত্রি বে সেইরূপ হইব 

তাহাতে কিছু আশ্চধ্য নাই ॥ ১২॥ 



চতুপ্দশ আস্বাদঃ। ২৩৮১ 

যুভ্তভুং ভমক্ষাণ্ড-মলীমসা ক্ষপ। 

তস্ত্যা মভিং নিক্রুবয়াঞ্কার যন । 

চিত্রস্ত্বিদং ষ্দ্ দ্বিজরাজ-সঙ্গত-৫২২১ 
স্লতুসক্ষাপি ১৩)-বিতমাহমাতিতনোক্ 1১৩1 

যদ। ষদ। সাপ বি০মাহমুজ্ভটং 

তদ। তদাস্তাশ্চভুরঃ সখীচয়্ঃ ॥ 
উচ্দেতি ৫গীরবিধুরিভ্যদীরয়ন্ 

নিবর্তয়ামাস হঢ্টন ভং ক্ষণান্ৎ 0 ১৪ 01 

কদাচিত্ত তদ্যাহার-জাতবোধোদয়া দয়া-পারাবারং বারম্বারং কৃত-প্রণিধা- 

নাপি তমদৃষ্ট, | বিরহতাপ-হতাপন্রপা (২৪) দী্ঘমুষ্ণং নিশ্বস্ তাঃ প্রত্যুবাচ ॥১৫॥ 

(২২) চন্দর-সম্বন্ধেন অথচ ত্রাহ্মণ-শ্রঠসঙ্গাৎ (২৩) তমোহন্ধকারে] গুণবিশেষশ্চ ॥ ১৩ ॥ 

(২৪) পিরত-তাপেন হতা অপত্রপ। লজ্জা বস্তা সা ॥ ১৫॥ 

অন্ধকার পুঞ্জে মলিন! রজনী যে তাহার চিত্তকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়াছিল 

তাহা উচিত বটে। কিন্তু দ্বিজরাজের (ব্রাহ্গণশ্রেষ্ঠের পক্ষে চন্দ্রের ) সঙ্গ হেতু 

রঞুত্র তমোরহিতা (তমোগুণ শুন্য পক্ষে অন্ধকার শুন্য ) হইলেও যে তাহার 
মোহ উৎপাদন করিয়াছিল-__-ইহাই আশ্চার্্য ॥ ১৩ ॥ 

যে যে সময়ে তিনি প্রবল মোহ প্রাপ্ত হইতেছিলেন সেই সেই সময়ে 

তাহার চতুরা সখীগণ «গৌরবিধু উদ্দিত হইতেছে”__এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্হস। 
তাহার মোহ নিবারণ করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥ 

কোন একদিন তাহাদের বাক্যে চৈতন্য লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ মনোনিবেশ 
করিয়াও সেই করুনাসিন্ধু গৌরনুন্দরকে দেখিতে না পাইয়।৷ বিরহ তাপে পীড়িত 
ও লজ্জাহীন৷ হইয়া উষ্ণ নিশ্বান ত্যাগ করতঃ তাহাদের মিকট বলিতে 

লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ 



৩৮২ জ্বীল্পীচৌরাঙ্গ-চল্পুহ ॥ 

“অয়ে প্রাণসমা? ! সমায়াভি-€২৫) ঘুক্সাভিমুহ্মুক্র্ধদীঘণতে, দীর্ধ্যতে 

মছুরসে হিতং ভুয়াদিতি (২৬) তৎ কিং ম্বষৈব? ঘতত্তদর্ধো নায়াতি নয়ন_ 

বিষ্য়তামায়তামানামন্মকঘ্ (২৭) ॥ ১৬ ॥ 

তা উচ্ঃ-_-«সখি 1 ন বয়ুং মিথ্যাভাষিণ্যো ভবামো, ভবামোদকরো (২৮) 

হয়ন্ধবলোহন্ধঝলোপমার্দীকে। খিধুরালোক্যতাং (২৯), বিধুরা লোক্যত্তাং ভজতি 

বস্তুনি দৃষ্টিঃ কিং ক্রিয়তে ?৮ (৩০) ॥ ১৭ ॥ 

অভঃ সখীনাহ বচনাজ গৌতর" 

অন্রাস্তীতি নিত্ভায় আুছ্ঃখিত1 সা। 

সংপ্রাপা মুক্ছণহ নিপপাত ভ্চেসা 

রচভব বাচতন হত) নিতভীন্ডম্ 7১৮ 

(২৫) নকপাভঃ, (২৬) দীধাত ইত্যাদি-খগ্ুমানায় মন্ধদয়ায় হিতং স্থুখকরং ভূয়াপিত্যাশিয ভিত- 
যোগে চতুগী ' (২৭) আয়ছে। দীর্ঘ আম: গীড়। যাসাং ॥ ১৬॥ 

(২৮) শিপন্বথকখঃ, (২৯) শ্ববাক্যগত-গোরপদার্থমাত ধবল ইতি । অয়ং ধনল: অস্ককাব-বল- 
নিপ্কশ্চ চন্দো দৃশ্বতাম্। (৩০) আলোক্যতাং দর্শনীয়তাং তজপ্তি গ্রাপ্রনতি বন্থনি দৃষ্টিঃ কিং 
বিধুর। বাকুল। (রি পি়তে | ? ॥ ১৭ ॥ 

অহে প্রাণনমা সখীগণ ! আমার বিদীর্ণপ্রায় বক্ষের হিত হইবে ভাবিয়া, 

তোমরা কপঢতার সহিত পুনঃ পুনঃ যে কথা বলিতেছ, তাহা কি মিথ্যা । যেহেতু 

তোমাদের বাক্যের বিষয়ীভূতব্যক্তি অত্যন্ত গীড়া প্রাপ্ত আমার নয়ন গেচর 

হইতেছেন না ॥ ১৬ ॥ 

তাহারা বলিলেন সখি ! আমরা মিথ্যাবাদিনী নই । সংসারের স্বখকর 

ঘোর অন্ধকারের প্রভা নাশক এ ধবল চক্র দর্শন কর। দৃশ্যমান বস্তুতে দৃষ্টি 
কি ব্যাহত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ 

অনন্তর সখীগণের বাক্যে «গৌর এখানে নাই,» জানিয়া লক্ষ্মী অত্যন্ত 

ছুঃখিতা ও মু্ছ! প্রাপ্ত হইয়। প্রচণ্ড বাত্যাহত রন্তার ম্যায় ভূমিতে পতিত 

হইলেন ॥ ১৮ ॥ 



চতুর্দশ আব্দীদঃ। ৩৮৩ 

সা ভুঁঢমী পতিত] পুষ্ট-বিরাজচদ্বণিরীবচ্ভৌ । 
আক্রাচঢম্তব স্মরক্ষিপ্ত-প্রচণ্ডভুজঢ্গষুণা। ১৯৪ 

তাঞ্চ তথাভূতামালোক্যাতিকাতরতা-বিরতাবিষ্টাভি-( ৩১) রালিভিস্তৎ 
পরিচধ্যারেভে । তত্র কয়াচিৎ স্মমত্য বন্থমত্যা৷ (৩২) বলাছুথাপ্য নিজান্কে স! 

নিহিতা হিতাচার-পরাভিরপরাভিস্ত সিষেবে ॥ ২০ ॥ 

ষথা1-কাচিল্সমাজ্জ ব্ুণ়্শে। জল-শীতিঢিলন 
সানং মুখং নিজকচঢ্রণ বরণ (৩৩ ) জস্ত্যা৪ 1 
কাশ্চিন্সহোক্পলদটউলঃ সমবীজগ্ংক্তা 
কাশ্চিচ্চ চন্দনরটসঃ স্ুুঘট্নরলিল্পন্ ॥ ২১ ॥ 0৩৪) 

(৩১) আঅতিকাতরতায়ামবিরতমাবিষ্টাভিঃ, (৩২ বন্ুমত্য1ঃ ইত্যপাদদানে পঞ্চমী ॥ ২০ ॥ 

(৩৩) শ্রেষ্ঠেন স্ুকোমলেনেতি যাবৎ, (৩৪) অতিনিবিড়ৈঃ পন্কীকতৈরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 

তিনি ভূমিতে পতিতা হইলে তীহার পুষ্ঠদেশে বেণী বিরাজ করিতে লাগিল, 
তাহাতে তিনি কাম নিক্ষিপ্ত প্রচণ্ড সর্পবাঁণের দ্বারা আত্রান্তার ন্যায় শোভ! পাইতে 

লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ 

তাহাকে এ প্রকার অবস্থাপন্ন। দেখিয়া সখীগণ অত্যন্ত কাতরতাযুক্ত হইয়! 

তাহার পরিচর্ধ্য।া আর্ত করিলেন। তাহাদের মধ্যে কোনও এক সুমতি সখী 

বলপূর্ববক তাহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া নিজ অঙ্কে ধারণ করিলেন এবং হিতাচার 

পরায়ণা অন্যান্ত সখীরুন্দ তাহার সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ 

যথা--কোনও এক সখী শীলত জলযুক্ত নিজের স্তুকোমল করের দ্বারা 

বারম্বার তাহার মলিন মুখ মার্ডদ্রন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ উৎপলদল 

সমুহের দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ অতিশয় ঘন চন্দন 

রসের দ্বার! তাহার সর্ববাঙ্গ লেপন করিতে লাগিলেন ॥ ২১1 



৩৮৪ শ্রীন্্রীচগীরাহ-চম্পুঃ | 

স্বভাব-মশী5তাইপি সনীরঢকাইপি 
সখীকর-স্তাপনিবর্তঢচনইস্যা ৪! 
শম্শাক টনতদ্বপু০বাইত্ভিভাপাক্ 
সম্তাপ-লক্ধ্যা সমতা-প্রসঙ্গগান্ষ 0৯২ ॥ 

পছ্িন্যা বাজনীক্ু তং নপদলং লক্ষ্বাঙ্গভা০পাদ্গমান্ 
ম।নিং প্রাপদিতীরয়ন্তি সরল1ঃ ০কচিজ্জন] ভুভঢ্লে। 
মতনাগ্হল্ভ তদাস্য হজ্ত-চরণছুন্ত্রানি 0৩৫১ সত্ভ্রা-ন্বুজ1- 
০লাঘাণ্ আনিমতেবচ্ষা ভাঙগালভ্ডভ ক্ল্রহ? স্বতকে (৩৬) হীদুষ্পঃ 1১৩1 

মলয়জরসত্তস্যা দে প্রিয়ালিভিরর্পিতঃ 
স'পর্দি কলয়ন্ শুক্কীভাবং পপাত তভঃক্ষণাশ। 

ন খলু বিরচস স্থান কত্াপি ষত্মলস্তমাহ 
ক্চন নিহিতঃ পঙ্কঃ সস্থর্যযং কদাপি হি বিন্দতি ॥ ২৪৪ 

এলো 

(৩৫) তন্তাঃ আস্তং মুখং ইস্তৌ চরণদ্বঞ্চ অন্ুজানি মত্বা, (৩৬) স্বকে আত্মীয়ে ॥ ২৩॥ 
পানাহার হারার 

সখীর কর স্বভাবতঃ শীতল ও জলযুক্ত হইলেও তাহার শরীরের অত্যন্ত 
তাপ হেতু সম্যক তাপ প্রাপ্তি বশতঃ তুল্যতা লাভ করায় তাহার তাপ দূর করিতে 
সমর্থ হইল না ॥ ২২ ॥ 

জগতে কোনও কোনও সরল ব্যক্তি বলেন যে পদ্মের যে নবীন দলকে 
ব্যজন করা হইয়াছিল, তাহ! লক্ষ্মীর অঙ্গতাপে মলিনতী৷ লাভ করিয়াছিল ! কিন্তু 
আমার মনে হয়, তাহার বদন, হস্ত ও চরণ যুগলকে কমল মনে করিয়া এবং তাহা- 
দের মালিন্য দেখিয়া এ নব কমলদল নিজেও মলিনত। প্রাপ্ত হইয়/ছিল। যেহেতু 
সকলেরই আপন আত্মীয়জনে এইপ্রকার স্সেহ বর্তমান ॥ ২৩॥ 



চতুর্দশ আস্বাদঃ। ৩৮৫ 

কাচিদ্ বিসান্যপ-ক্লৃতিস্ম তস্য 
বক্ষঃস্থঢেল ভাপ-নিবর্তকানি ॥ 

মচন্য ভুজঙ্গাভর০ণা গ্রমুর্ভিং 
প্রত্যাষ্য ভাং ভায়ক্িভুৎ মঢনাজস্ ৩৭) ৪২৫৪ 

তরপ্পিভানি বত ভভ্র তান্যলং ০৩৮) 
তক্ক্ষণাল্সলিনতামুপাষষুঃ ॥ 

বালুবল্লিযুগ-মাধুরীক্ষণ।- 
লজ্ভয়ণ গ্রতবসুদীয়মানয়ণ ॥ ৯৬ ॥ 

তস্যাঃ কয় চিদ্ধদিদতুমুত্পলং 
মানিং তদ। প্রাপদতীন তক্ক্ষণীঞ্ । 

বিচ্লাক্য তদ্বত্ত অুধাংশুমণ্ডলং 

শ্ানং ক্ষপাপায়-বিশঙ্কয়ী প্রতবস্ 0২৭ || 

(৩৭) ভাং লক্ষ্মীং ভুজঙ্গাভরণ। য উগ্রন্ত শিবন্ত মুত্তিস্তং 'গ্রত্যাব্য বোধযিত্বা কামং ভয়ং 

প্রাপযিতৃম্ ॥ ২৫ ॥ 

(৩৮) তত্র-নক্ষসি তানি বিসানি । ২৬॥ 

প্রিয় সখীগণ তাহার দেহে যে চন্দনরস অর্পণ করিয়াছিলেন তাহ! অবিলম্বে 

শুক্ষভাব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে তাহা হইতে পন্ভিত হইল। যেহেতু গুক্ষ_ 
স্থানে অত্যন্ত ঘত্বু করিয়া ও ঘদি কেহ কখনও পঙ্ক স্থাপন করে, তবে তাহ! কখন'৪ 

স্থিরত৷ প্রাপ্ত হয় না ॥.২৪ ॥ 

মনে হর তাহাকে সর্পভূষণ-ভূষিত শিবের মুর্তি জ্ঞান করাইয়া মদনকে ভয় 

দেখাইবার নিমিত্ত কোনও সখী তাহার বক্ষঃস্থলে তাপ নিবারক পদ্ধমের মুণাল 

সকল অর্পণ করিয়াছিল ॥ ২৫ ॥ 

বেন বাহুলতাযুগলের মাধুরী দর্শনে উদীয়মান লজ্জা বশতঃ জাহার বক্ষ,স্থলে 

প্রদত্ত সেই মবণ।ল সমূহ তৎন্*ণাৎ অত্যন্ত মলিন হইয়। গিয়াছিল ॥ ২৬ ॥ 



৩৮৬ ন্রীন্বীঢগীরাহ্গ-চ০্পুষ্ক। 

তদেবং আন। পরিচর্ধ্য। বিধায়াপি তম্যা বোধোদয়মনবলোক্যাতিকাতরাঃ 

সথ্যো ভূতে পদ্রবং নিশ্চিন্ত রক্ষাবন্ধনায় শ্বেত-সর্ষপানয়নার্থং গৌরমানয় গৌর- 

মানয়েত্যুচ্চেরূচিরে ॥ ২৮ ॥ 

নাগাভাসদিনী০রী ভগপতভ্তস্য] পিগীঢন শ্রা তা-6৩৯) 
নারুহ7 প্রপিত্পশ সামস-নঢভভামধাং সযাণভুদা | 
ভ্ঞাবতাভভসিল্রগাপ ।পক্ুতিৎ প্রাছুল্রভ্০বাোজ্ভ্রতেল? 

০পাপ্া তলা কন্ড০র) দ্ুগন্গ,জমপি ন্যাচকাষভ্ভীবং৫৯০) যঢষী ॥ ৯৯ ॥ 

(৩৯) শ্াঠা কর্ণে এব বিমানে বো মযানে। 

(৪০) গ্রফুললতাং, ॥ ২৯॥ 

তখন কোনও এক সখা তাহার হৃদয়ে একটী উৎপল প্রদান করিল । কিন্তু 

তাহ! ঘেন তাহার বদনপূপ চক্দ্রমণ্ডলকে শান দেখিয়া নিশাবশান ভয়ে তৎক্ষণাৎ 

অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল ॥ ২৭॥ 

এইরূপে নানা প্রকার পরিচধ্য। করিয়াও বখন সখীগণ তাহার জ্ভানে।দয় 

দেখিলেন না. তখন তাহারা অত্যন্ত কাতর হইয়া ভূতের উপদ্রব নিশ্চয় করতঃ 

রক্ষাবন্ধনের জন্য শ্বেতসর্ধপ আনয়নের নিমিত্ত উচ্চৈঃম্বরে গৌর (শ্বেতদর্ষপ) আন, 

গৌর ( শ্বেতপর্ষপ ) আন, এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ 

তগবানের নামাভান সুধ্য তাহার কর্ণরূপ বিমানে ( ব্যোমঘানে ) আরোহণ 

করিয়া যখন চিত্তরূপ আকাশ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার মোহরূপ 

অন্ধকারের নিবৃত্তি হইল. উজ্জ্বল জ্ঞানদপ আলোকের অত্যন্ত গ্রকাশ হইল এবং 

নয়নকমল বিকাশভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ২৯॥ 



চতুর্দশ আজ দঃ । ৩৮৭ 

তাঞ্চালোক্যোদিতবেদনাং দিতবেদনাং প্রতীত্য (৪১) তা উচুঃ-«ভোঃ ভোঃ 

সখ্যঃ ! কুরুত মা ভাবনামাভা-বনানল-ম্বালারূপাং, জীবতি মহচরীহ চরীকৃতপরি- 
চর্য্যাং (৪১) পশ্যত পশ্যতোন্নীলতীয়মীক্ষণে, ক্ষণেহস্মিন্ননুদ্যমতা মতা ন স্তাৎ ॥৩০। 

ইতি কথয়ন্ত্যঃ প্রথয়ন্ত্যঃ প্রণয়ং পরিচর্ধ্যা-চধ্যাপরাস্তাঃ (৪২) সজলনয়ন- 

কমলয়া কমলয়া৷ (8৩) তয়োচিরে ॥ ৩১ ॥ 

আলয়ো মদন্-রক্ষণায় (88) কিং, যত্বমাচরথ গাট-কাতরাঃ। 

অস্তি ভুর্ভগ-জনন্ত মাদুশো. 'জীবনেন বত কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩২ ॥ 

কলয়তালিগণা৷ মম ছুর্ব্বিধিং, যধুরমী বত যন্ত বলানম্ময়ি। 

(৪১) টদ্িতবোধামালোক্য দিত খণ্ডিত। বেদন। যস্তাস্তিদৃশীং, বুদ্ধা”॥। ৩০ 
(৪২) পরিচর্ধযায়াশ্ধ্যা আচরণং তৎপরাঃ, (৪৩-)-লক্ষ্সা। ॥ ৩১ ॥ 
(৪৪) মত্প্রণ-রক্ষণায় ॥ ৩২ ॥ 

তাহাকে সংজ্ঞালাভ করিতে দেখিয়া এবং তাহার মনোবেদন! দুর হইয়াছে 

শুনিয়া সখীরুন্দ বলিতে লাগিলেন_-ওহে ওহে সখীগণ ! (অঙ্গ কান্তিরূপ 

বন দহনে অগ্নি-শিখারূপ অর্থাৎ কান্তির মলিনতাজনক ভাবনা করিও না )। 

তোমাদের ভাবন৷ কান্তিরূপ বনকে দগ্ধ করিতে অগ্নিশিখা-ম্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ 

তোমাদের কান্তি মলিন করিতেছে । অতএব আর ভাবনা করিও না। আমাদের 

সহচরী জীবিত আছে । তোমার ইহার সুন্দররূপে পরিচর্যযাকর। দেখ, দেখ? 

সখী নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিতেছে । এইক্ষণে উদ্ভামহীন হওয়া উচিত নহে ॥ ৩০ || 

এই কথ! বলিয়া তাহারা অতিশয় প্রীতি প্রকাশপুর্বক সেবা কর্ম-তগুপরা 

হইলে লক্ষ্মী তখন তাহাদিগকে সজলনয়নকমলে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ 1 

সখীগণ ! তোমরা একান্ত কাতর হইয়া আমার প্রাণরক্ষার জন্ যত্ত 
'করিতেছ কেন? আমার ন্যায় ভাগ্যহীন! ভীনের জীবনের প্রয়োজন কি? ॥ ৩২॥ 



৩৮-৮- শ্রীশ্পীতগীরাঙ্গ-চম্পুঃ | 

সহজ-শীতলভাব্-সমীশ্রয়া, আপি বিধু-প্রমুখা বিপরীততাম্ ॥ ৩৩ ॥ 

অহহ ! বাড়ব- পাৰক-সঙ্গতঃ, প্রথর-দাহকরোহস্ত ৰরং শশী। 

মলয়জ-দ্রুগ-সঙ্গমশী ভলো, দভতি দেহময়ং পবন; কথম্ ॥ ৩৪ ॥ 

স্মুতমঢস্ন মলচয় গরলাশ্রয়ঃ 

সণিচয়ঃ প্রখর? খলু তখেলতি ৷ 

তদন্সঙ্গহচাচতা বত দক্ষিতপা। 

চাক্ুদয়ং সমভূুদভিভাপকহঃ |) ৩৫ |] 

শিং বাক্ি-পান সমচঢয় গিলিতিতন্দ্ুবিহ্থগ 

কুতত্াভঢবা মুনিরতসী মলচয়হুধুনাচত্ত | 
ভন্াপ্রিপুর্ণগউন্ড সমবাপা সঙ্ষহ 

বাস্ুবিচয়ীগি-জন-তাপকভাং নু ধরতে 1 ৩৬।। 

হায়! যাহার বলে এই চন্দ্র প্রভৃতি স্বাভাবিক শীতল ভাবাপন্ন বস্তু সমুহ 

ও আমার বিষয়ে বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সখীগণ ! তোমরা আমার সেই 

ছুরদৃষ্ট দর্শন কর ॥ ৩৩ ॥ 

অহহ ! সমুদ্রে মধ্যস্থ বাঁড়বানলে সঙ্গবশতঃ চন্দ্র বরং তীব্র দাহকারী 

হউক, কিন্তু চন্দনবৃক্ষের, সম্পর্কে শীতল পবন কেন আমার অঙ্গ দগ্ধ 

করিতেছে ? ॥ ৩৪ ॥ 

অয়ে! আমার স্মরণ হইয়াছে, মলয় পর্বতে প্রচণ্ড বিষধর সর্পসমূহ 
খেলা করে। নিরন্তর তাহাদের সঙ্গ হেতু 'এই দক্ষিণ পৰনও অতিশয় তাপদায়ক 
হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ 

কিন্বা কুস্তযোনি অগন্ত্যমুনি সমুদ্রপান সময়ে চন্দ্র মণ্ডলকে গ্রাস করিয়া- 

ছিলেন। এক্ষণে তিনি মলয় পর্বতে আছেন তাহার সঙ্গ লাভ করিয়া অগ্নিপূর্ণ 

ঘটের ন্যায় বায়ু বিরহিজনের তাপদায়ক ভাবটা ধারণ করিতেছে ॥ ৩১ ॥ 



চতুর্দশ আন্বাদঃ। ৩৮৯ 

লিক্লু5গণ বানতাস্ত কন বা 
হা বিচক্াগ-তপঢনী বিনিম্মাঢিম ॥ 

০ষন ভগ্তমনলাজনং শশী- 

দন্দহীতি বত শীতঢলাহপি সন্ 0৪৫) 1) ৩৭) 

০কচিদ্ বি০ষাগং দহনং বদন্তি 
প্রান] বিচীরং সহচঢত ন ভচ্চ । 

ঘতঃ শমং ষাতি স পুকহ্তরণ (৪৬) 

প্রব্হ্ধতাঢমষ ভু পুহ্ষতেরণ ৫৪৭) 1) ৩৮1) 

ব্রহবন্তি ত€ 0কচন কালক্ষকুটং 
তদপ্যযুক্তং ন তু যুক্ভতিযুক্তস্ ॥ 

ষত্তা ভবত্তদ্ বুক্ুতজহুমুনা কত 

প্রাপ্ত সঢহাল্সাদমবাপি সো শুপি 0৪৮) 0 ৩৯1) 

আরামের 

(৪৫) গগ্রসিদ্ধ-তপনতণ্রন্ত শশী শীতলয়তীতি ব্যতিরেকে হলস্কারে ধবন্ধুতে ॥ ৩৭ ॥ 

(৪৬) জলেন, (৪৭) পগ্মেনেতি প্ররুতম্ ॥ ৩৮ ॥ 

হায়! শশী শীতল হইলেও € এবং সূর্ধ্কিরণ তাপিত ব্যক্তিকে শীতল 
করিলেও ) বিরহ তপন অবলাজনকে সে নিরতিশয় দগ্ধ করিতেছে নারীগণের 

প্রতি নির্দয় হইয়া কে সেই বিরহ তপনকে নিম্মাণ করিল ? ॥ ৩৭ ॥ 

কোন কোনও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিরহকে দহন অর্থাৎ অগ্নি বলিয়া! থাকেন। 

কিন্তু তাহ! বিচারসহ নহে। যেহেতু অগ্নি পুক্কর অর্থাৎ জলের দ্বারা শান্তি লাভ 

করে, কিন্তু এই বিরহাগ্নি পুক্কর অর্থাৎ কমলের দ্বারা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ॥ ৩৮ ॥ 

কেহ কেহ তাহাকে কালকুট অর্থাৎ বিষ বলিয়া থাকেন, তাহাও অযুক্ত 

কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ মহাদেব সেই কালকুট ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 
এই বিরহবিষে আক্রান্ত হইয়া তিনিও অতিশয় উন্মাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ 



৩৯০ শ্মীপ্ীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ ॥ 

অহস্ত তস্মাদ্ নিদধামি নিশ্চয় 

নাচ্থ্যাপমানং ভ্ভবছেনষু বিছ্যতেত ৷ 

নারীগণ-প্রাণগনহঃ কদর্গচন 
স্কত্য্যোপমানত্রমুটপতভ্যক় স্বয়ম্ 1৪8০1 

এবং বিলপন্তীং তাং কাপি নালীক-লপনা (৪৯) নালীক-লপনাম্বতেন 

(৫০) সান্ত্রয়ামা। অয়ি সঙ্জননে ! (৫১) সজ্জননেদিষ্ট-ভবনে ! (৫২) 
তব নেদুশ্যুৎকমনাঃ। কমনাক্তরপ্রহারং ৫৩) সহম্ব, ধৈ্ধ্য-কঞ্চুকা মুক্তা মুক্তামবতশী- 

করং করং ক্ষপাকরল্য পাকরম্যমপি (৫৪) কিমিতি নিন্দদসি ? বিন্ষিগু-মনস্টা 

মলয়া শুগং, (৫৫) কামলয়াশুগং, ৫৬) কিমিতি মন্যসে ? ॥ ৪১ ॥ 

(৪৮) সতী-নবতেণ উন্মন্রঃ শিবঃ সর্ধত্র বন্রামেতি কালীপুরাণম্ ॥ ৩৯॥ 
(9৯) পগ্মমুখী, (৫*) ন অশীকেন প্রিয়েণ বাগমুতেন, (৫১) সদ্বংশে । (৫২) সঙ্জনানাং 

নেদিষ্টং ভবনং যস্তা। হে তাদুশে ! (৫৩) কমনস্ত কামস্ত অন্ত্রগরভারং, (৫৪ ) পাকে পরিণ!মে বসণীয়ং 
তত, সেবনে তাপ-নিধণ্ডেঃ, (৫৫) মলরবাযুং, (৫৬) কামস্ত লয়াগুগং সংহার-বাণং ॥ ৪১ ॥ 

সেইহেতু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি--সমস্ত ভূবনের মধ্যে এই 
বিরহের উপমান (উপম। দিবার ) বস্তু নাই। নারীগণের প্রাণমন পীড়ন বিষয়ে 

এই বিরহের উপমানত্ব বিরহ নিজেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৪০ ॥ 

তিনি এইবূপে বিলাপ করিতে লাগিলে কোনও এক কমলমুখী সখী 

তাহাকে প্রিয়বচনামূতের দ্বার! সাস্তবনা দিতে লাগিলেন_অয়ি সখি তুমি সৎকুলে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; এই ভবনটী সজ্জনদিগের অতি নিকটবর্তী । এখানে এইপ্রকার 
উৎ্কন্ঠিতমনা হইও না। কামদেবের অস্ত্রাধাত সহ কর। ধৈর্য-কবচ-রচিত 

( অর্থাৎ অধৈর্ধ্য ) হইয়া পরিণামে সুখকর মুক্তা, জলকণ। এবং চন্দ্রের কিরণকে 

নিন্দা করিতেছ কেন? বিক্ষিপ্তচিতা। হইয়। মলয় পৰনকে কামের মৃত্যুবাণ বলিয়। 

মনে করিতেছ কেন? ॥ ৪১ ॥ 



চতুর্দশ আন্াদঃ। ৩৯১ 

নৈতাদুশে দুশো (৫৭) ভ্রমঃ শোভামাবহতি, ভামাবহতি-পূর্ববকং (৫৮) 

শুণু মে বাচং, জনকাধীনা ন কাধীনাপ্রেরতি কন্তকা ? তথাপি নাধিকাং চিন্তাং 

বিধেহি, বিধেহিতম্য তস্য ছি বিধে ৫৯)-গম্যা ন ভবতি। তথাহি___ 

হগীরীং মহে০শেন রভিং স্মরণ 
০ষাজ্য সঞ্চিত্য ষশোহুতিরম্যস্। 

হগীরাদ্ বিন! ত্রামিতচ্রণ পুংসা। 
যুপ্তীন্্ কথং তং স ভৃশং বিলুচ্পে্ ৬০১2 ॥ ৪২ ॥ 

এবং ক্রবাণং সখীং স| লক্ষমীজগাদ-__'সখি! যুক্তং ন ব্যাহরসে, হর- 

সেবিকানামপি ছুঃসহোহয়ং কন্দর্পঃ কন্দর্পবস্তমপি বীরং নাভি ভবতি ? পরিক্ষাম- 

বলানামবলানাস্ত কা বার্তী-পশ) পশ্খা--॥ ৪৩ ॥ 

(৫৭) বুদ্ধেঃঃ (৫৮) ভীমঃ ক্রোধস্তহ্ত অবহৃতিনণশঃ নিবর্তনমিতি যাবৎ, তৎপূর্ববকম্। (৫৯) 
হস্ত বিধেঃ ঈহিতশ্য চেষ্টায় বিধ। প্রকারঃ ইত্যন্বয়ঃ১ (৬০ ) স বিধিঃ তৎ যশঃ কথং বিলুষ্পেৎ? ॥ ৪২ ॥ 

এতাদ্ুশ দৃষ্টিভ্রম শোভাজনক নহে। ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক আমার 
বাক্য শ্রবণ কর। পিতার অধীন। কোন্ কন্যা মনঃগীড়। প্রাপ্ত না হইয়া থাকে ? 

তথাপি অধিক চিন্তা করিও না। যেহেতু বিধাতার কাধ্যের রীতি কাহারও বোধ- 

গম্য হয় না। কারণ-__মহেশ্বরের সহিত পার্ববতীর, মদনের সহিত রতির সংযোগ 

বিধান করতঃ অতিরমণীয় ঘশঃ সঞ্চয় করিবার পর গৌর ব্যতীত অন্য পুরুষের 
সহিত তোমার মিলন করাইয়। বিধাতা নিজের সেই নির্মল ঘশঃ লোপ করিবেন 

কেন? | 8২ ॥ 

সর্খী এইরূপ বলিতে লাগিলে লক্ষমী তাহাকে কহিলেন হে সখি! তুমি 

উপযুক্ত কথ! বলিতেছ না। শঙ্করের সেবিকাগণেরও দুঃসহ সেই কন্দর্প কোন্ 

গর্বিত বীরকে পরাজিত ন| করিয়। থাকে ? হুর্বলা অবলাগণের কথা কি? 
দেখ দেখ -॥ 8৪৩ ॥ 



০৯৯ শ্ীশ্বীগৌরাচ-চল্পুঃ | 

ভেধ্যে! যস্থ্য ভবন্তি কোকিলগণা ভূঙ্গ। ঘনান্যাল্যযং ড১) 

সেনানীঃ স্ুরভিঃ ডে২) প্রসুন-নিকরা বাণাসনা (৬৩) 'জিক্কাগাঃ । 
জেতব্য। রিপবো বিয়োগি-মনুজাঃ সোহয়ং ম্মরঃ শস্তনা 

দগ্চাঙ্গোহপি নিরন্তরং মম পুরো দেদীপ্যতে সাঙ্গবৎ ॥ ৪৪ ॥ 

ঈতীরম্নস্ভি পুর5ভাহবচেলাক্ষয 
প্র তীল্মমানং মঙগলং বিসুপ্া। 1 

জতগব দংঢরাধ্য জগাদ-লক্ষ্ী- 
ব্যনক্তাসন্বস্ত্রপি ষন্ছ প্রচমাহহ 0৪৫ | 

স্মর! ভবন্তম্য় ভ্রিপুরীভ্ডন্কঃ 
সমদহ্ স প্ুঢরতি বুধা জণুঃ। 

তদিহ হম্ভ কথং সম্শরীরত্াং 
পুনরবাপ ভবানিতি ভশণ্যভাম্ ॥ ৪৬৪ 

(৬১) কাংস্ততাপাদিকং ঘনম্, ( ৬২) বসন্তঃ, (৬৩) ধর্গর্ব্বাণাঃ ॥ 8৪ ॥ 

সখি! োকিলগণ যাহার ভেরী, ভ্রমরগণ যাহার কাংস্তকরতলাদি 

বান্ীঘন্ত্র, এই বসন্ত যাহার সেনাপতি, কুস্থুম সমূহ যাহার কুটিল ধনুর্ববাণ, বিরহি 
জনগণ যাহার জেতব্য ( জয়ের বিষয়ীভূত ) শক্র, মেই কন্দর্প শিব কর্তৃক 
দগ্ধাঙ্গ হইলেও সর্বদা আমার সম্মুখে অঙ্গযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় (অতিশয় প্রকাশ 

পক্টিতেছে ) দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥.8৪ ॥ 

এই কথা বলিতে বলিতে বিমুগ্ধা লক্ষ্মী সন্মুখে প্রতীয়মান মদন দেখিয়া 
তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। হযেহেতু অত্যন্ত মোহ অসৎ 

বস্তকেও ব্যক্ত করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ 

হে মদন! বুধগণ বলিয়াছেন__ পুর্বে মহাদেব তোমাকে দগ্ধ ররিয়া- 

ছিলেন। কিন্তু হায়! তুমি কিরপে এখানে সশরীরতা প্রাপ্ত হইলে ? 
( শরীর ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইলে ) ॥ ৪৬॥ 



চতুর্দশ আত্মা দঃ । ৩৯১৩ 

আং স্মতং মদন ! বাস্তবতা 

যজ্জনুঃ পুনরবাগ্তবান্ ভবাম্। 

“ভন ০ত বপুরভ্ডদিদং গুন- 
0ম? ম্বষা। ভবতি তেবভা-বরঃ 0৪৭ ॥ 

হঢ্রাোহপি বচ্ছঙ্করভামবাপ- 

তত্রান্তি হেতুক্তভব নাশ্শ€নব। 
কঢ্ষাহপি ঘন প্রাপ জনার্দন্ং ৬৪) 

ভন্ত্রাপি ০৩ কিং জননানিমিতম্ ॥ ৪৮ ॥ 

দুউ-সংহরণ-কগ্মাণে হরি, 
০শীরিতভাহভ্ডবঙ্গিভীর্ষাঢেত বুধ । 

তহি দুষ্ট! নজঘান তর কথং 
স্বাং সমস্কজন-দুল্সদায়কম্ 1৪৯ ॥ 

(৬৪) জনার্দীনত্বং তব জননয়। জনান্ অর্দঘতীতি জনার্দনঃ, নতু জননামান্থর-বধেন 

জন|দানতং ॥ ৪৮ ॥ 

ই স্মরণ হইয়াছে__মদন.! তুমি যে পুনরায় বাম্ুদেব হইতে জম্মলাভ 

করিয়াছিলে গেইলন্য তোমার এই শরীর হইয়াছে । কেন না, দেবতার বর মিথ্যা 

হয় না ॥ ৪৭ ॥ 

মহাদেবও যে শঙ্কর মেঙ্গলকর) নামটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তোমার বিনাশ 

সাধনই তাহার একমাত্র হেতু । এবং কৃষ্ণ যে জনার্দন নাটা প্রাপ্ত হইয়াছেন 

তোমার জন্ম দ্ানই কি তাহার কারণ ? ॥ ৪৮ ॥ 

পণ্ডিতগ্রণ বলিয়। থাকেন দুষ্টগণের বিনাশ কার্য্যের জন্য হরি বনুদের 

হইতে 'লাবিভূ্তি হইয়াছিলেন। রে ছুষ্ট! সমস্ত 'জনের ছুঃখ-দায়ক তোমাকে 

তিনি বধ করেন নাই কেন? ॥৪৯॥ 



৩১৯৪ স্রীন্মীঢগীরাঙ্গ-চম্পুহ। 

কিঞ্ সপ্রস্ুখকারি-শীলকাঞ্ 
সব্রদুক্মহরণাজ্জনাণদ্দনাও | 

সঞ্সগীড়নকরঃ স্রদাক্ুণস্ভং 
কথং জলুরবাশিথারতের 11 ৫০ )। 

অথব। কণরণ-বস্ভন। সমং 

সকলকার্যামিতি প্রথ। মা । 
সকল-প্রাণতয্া তিবিশ্রততাঞ্ 

পবনাদপ্যভ্বদ্ধ,ভাশনহ 11 ৫১7) 

অথব। শান্থরটদত্যমন্দিতের 

যদবা্সীদ্বভুবসরান্ ভবান্। 

তত এব স্াকু০পা হজ্ব 

সহবাঁতস1হি দদাতি তদ্গুণস্ (৬৫) 11 ৫২।। 

(৬৫) তদগুণমিতাত্র তৎ শব্েন যেন সহবাসঃ স এবোপস্থাপ্যতে, তাৎপধ্যাৎ্থ ॥ ৫২ ॥ 

অধিকন্তু, অরে মদন! যাহার চরিত্র সকলের সুখদায়ক এবং যিনি মর্ব 

দুঃখহরণকারী সেই জনার্দন হইতে সকলের পীড়নকারী ও অতি ভয়ঙ্কর তুমি কি 

প্রকরে জন্মলাভ করিলে 2 ॥ ৫০ ॥ 

অথবা সকল কাধ্যই যে কারণ বস্তুর তুল্য একথা মিথ্যা । যে হেতু, 

সকলের প্রাণ বলিয়৷ অতিপ্রসিদ্ধ পবন হইতেও অগ্নি জন্মিয়াছে ॥ ৫১॥ 

অথবা শন্বর দৈত্যের মন্দিরে তুমি যে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলে, 

সেই জন্যই তুমি অত্যন্ত দারুণ হইয়াছ। কেন না সহবাস তাহার গুণটা প্রদান 
করে অর্থাৎ একসঙ্গে বান করিলে যাহার সহিত বাস কর! যায় তাহার গুণ 

আপনাতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ 



চুদ আন্মাদঃ । ৩৯৫ 

* «এ তজভাপি সব্ামর-সঞ্চয়ন্ত্য 
যচ্ছম্বরস্াং ন শশাক ০জভুম্। 

ন ০ত বলং ভত্র নিমিত্তগাসী্ 
প্রদামশভ্ভিঃ পরমত্ত তহভৃহ 08৫৩ 7) 

অঢ্ভাহন্মসি মতন্যে যদজন্যত তয়? 
প্রদ্ৰান্নমুণ্র্ভী সমবাপ্য লীনভাম্। 

তচ্ছন্্রটস্যব পরা ভ্ডবার্থকং 
জভ়ুঃ পুরা স্বং বলিনঃ আ্বঢতোহুপি চ 0৫৪11 

তনতীতং ময়! স্সর ! পরাস্মু- বিনাশনার্থং ডে৬১ 
স্রাদুঙ ন ০কাহপি ভুবঢেন গ্রহিতল? (৬৭) হস্ত লাকঃ । 
যল্মাদ্বপুঃ স্বমপহায় পরস্থ্য মুরর্ভী রর | 
নিশ্রিশ্থ্য শশ্করমবীপিতবাংস্তমন্তম্ 7৫৫0 

(৬৬) পর্রাণ-বিনাশায়, (৬৭) আগ্রহী ॥ ৫৫॥ - - 

শন্বর সমস্ত দেবতাগণকে জয় করিলেও তোমাকে যে, সে জয় করিতে 

পারে নাই তাহাতে তোমার বল কারণ নহে। তদ্দিষয়ে প্রছ্যুন্ষের শক্তি একমাত্র 

কারণ ॥৫৩॥ | 

অতএব আমার মনে হয় তুমি থে প্রছ্যুন্নের মুর্তিতে নীল হৃইয়৷ জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলে, তাহা তোমা অপেক্ষাও বলবান্ এবং বব পরাজয়কারী শম্বরেরই 

পরাভবের নিমিত্ত ॥ ৫৪ ॥ 

হে ম্মর! আমি জানিয়াছি এই জগতে কোনও ব্যক্তি তোমার ম্ঠায়' পরের 

প্রাণ বিনাশের' জন্য আগ্রহাম্বিত নয়। যে'হেতু তুমি নিজের শরীর ' পরিত্যাগ 

পূর্ববকৃ আন্যের মুর্তিতে প্রবেশ করিয়া শম্বরের বিনাশ সাধন করিয়াছিলে ॥ ৫৫ | 



৩৯৬ ব্রীক্সীতগেরাতা-৮ম্পু্ | 

সুনঢয়হুলদগা। (৮) চচক্ষিতর 
পিভরং সঙ্্রপ্ুরাণ-কাবিদা্ 1 

কথকাসি ভু শঙ্গরাহ্ধসা (৬৯) 
পরিপুতরীহুপি জঘস্থ তং কথম্ 1৫৬1: 

অথবা বন্ত০শাহস্যতভঃ শর- 

লিজ-সাক্ষাজ্জানকং সনঃ প্রতি । 
ভব নালদ-শহ্ক রাদ্দনহ 

নত চিত্রা ভঢবল্সতনাভব 1 ৫৭11 

ইথ্থং বিলাপং বিদধতী নিদধতী নিজসখীধু বেদনাং তদৈব সমুদয়মানং 
দয়মানং (৭০) তগ্তজপেযু শিশাকরং ধিলোক্য অপি (৭১) স্ুধাময়মস্থধামঘমমিব 

৭২) মত্বাতিবিধুর। বিধুরাজন্মুখী সা তমেবোদ্দিশ্য জগাদ-_॥ ৫৮ ॥ 

(৬৮) তথাচ অন্নদাতা ভয়ব্রাতেত্যার্দি। (৬৯) শখবানেন ॥ ৫৬ ॥ 

(৭৯) দয়াং কুব্বন্তং, (৭১) অপি ভিন্নপ্রব্রমে, (৭২) স্ুধামষমপি অস্নাং প্র।ণানাং 
ধাম়ঃ শরীরস্ত চ যমমিব সংগাবকম্ ॥ ৫৮ । 

সমস্ত পুরাণবেত। মুনিগণ অন্নদাতা কে পিতা বলিয়াছেন। কিন্তু বল 

দেখি_তৃমি শম্বরের অন্নে পরিপুষ্ট হইয়াও কিরূপে তাহাকে বধ করিলে ? ॥৫৬| 

অথবা হে মনোভব ! তোমার মাক্ষাৎজনক মনের প্রতি তুমি যে অসংখ্য 

শর নিক্ষেপ করিয়া থাক, তাহাতে তোমার অন্নদাত শন্বরের বিনাশ সাধন তোমার 

পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় নহে ॥ ৫৭ ॥ 

এইরূপে বিলাপ করতঃ চারুচন্দ্রমুখী লন্ষনী নিজ সখীগণকে বেদন! প্রদান 
করিতে লাগিলে- সেই সময়ে তাপিত-জনের প্রতি সদয় নিশাকরকে উদ্দিত 

হইতে দেখিয়া এবং চন্দ্র স্ুধানয় হইলেও তাহাকে প্রাণের ও শরীরের সংহারক 

যম স্বরূপ মনে করিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া তাহাকে উদ্দেশ করতঃ বলিতে 

লাগিলেন ॥ ৫৮ ॥ 



চতুর্দশ আস্বাদঃ | ৩৯৭ 

অরুঢ্র রজনীশ্শ! দুল্মততভি, কিমিদ্দানীমুদিততোহসি দাকুণঃ । 
অবলাবধ-পাতকাড্ভয়ং, কিমু তত €চেতসি নব বিদ্যুতে ? ॥ ৫৯ ॥ 

অথ ব। ভবিতণ কুতেত। ভয্সং, ভব নারী-বধ-পাতকাদপি ? 

গুরুদারহ্দঢ্তী হি ষঃ কৃতী, পুরতস্তত্ত্য বধূ-বধঃ কিয়ান্ ॥ ৬০ ॥ 

বদ পাপতচত্মাহপি তর বিতধা, দ্বিজরাজ ভ্রমুপাগমঃ ক্ুভঃ £ 

অন্থমাসি তবাযসাহবয়ে। ৭৩) গরলস্থাম্বতিনামবন্ুধ। ৭৪) 0৬১৪ 

অথবা গগনেন সঙ্গ ভ্রমস্থ্যাসি পঢচ্ক্ষী চ বিভন্বি রে শিভী শে৫)। 

তত এব খগপ্রধানতা, দ্বিজরাজ-প্রথিভিধ ৭৬) ভবাভঢনাক্ৎ ৬১) 

(৭৩) আহ্বয়ো নাম, (৭৪) বার্থ) ॥ ৬১ ॥ 

(4৫. শিতী ধবলমেচকো (শুরু কুষ্ঠ ) পক্ষৌ বিভর্ষি। অন্তোহপি পক্ষী শুরৌ কৃষ্ণ বা 

পক্ষৌ বিভর্তি। (৭৬) ছ্বিঞ্রাঞ্জ ইতি খ্যাতিম্ ॥ ৩২ ॥ 
নারাজ 

অরে ছুর্মতি নিশাকর ! তুই কেন এখন ভয়ঙ্কররূপে উদ্দিত হইলি ? 

তোর মনে কি অবলাবধজনিত পাপের ভয় নাই? ॥ ৫৯ ॥ 

অথবা নারীবধের পাপ হইতে তোর ভয় থাকিবে কেন? যেহেতু যে 

গুরুপত্রী হরণে পটু, তাহার সম্মুখে নারী বধ অতি তুচ্ছ ॥ ৬০। 

হে বিধু! বল দেখি ভুই পাপীষ্ঠ হইয়াও কিরূপে দ্বিস্তরাজ হইলি? 
আমার অনুমান হয়,_-গরলের অমৃত নামের ন্যায় তোর এই নামটী বৃথা ॥ ৬১॥ 

অথব! তুই পর্ব! গগনে ভ্রমণ করিস্ এবং তুই শুরু ও কৃষ্ণবর্ণ দুই 
পক্ষ ধারণ করিস্। সেই জন্যই খগপ্রধান বলিয়। তোর দ্বিজরাজ নামটা খ্যাত 

হইয়াছে | ৬২ ॥ 



৩৯৮" স্থী শ্ীগৌরাঙ্গ-চম্পহ। 

কিহ্ব। স্মর-হীপিবরস্থ দল্তঃ, ০শ্রক্টা-বিচয়াগি-ব্রজচর্রণায্ম |: 
শুভ্র5(শেশ) কতো ব্রস্ত ভঞন তলো6কঠ, প্রলীয়নে ত্বংদ্বিজরাজ -নাম্ন। 0৬৩৪ 

জন্ম ত খলু পয়ঃ পচয়়ানি5খী শভ্,মুদ্ধি, বসতিশ্চ সল্লুদ?। 
তদ্ভিচয়োগি-বনিতাজনাপ্দনং ক্ষুন্ত্র শিক্ষিতমচয় বিচ্ধে। তয়! 0৬৪। 

আংস্মুতং শিব-জটানিবাসিন। ছন্দ্শুক-নিকঢরণ সঙ্গমান্ধ | 

এষ ০ত সমভব্দ্ গু০পা প্রন, ছুইউসঙ্গভিরমুদৃশশী ৭৮) যত ॥ ৬৫ ॥ 

ৰ্দ মুন্যস্তমসা (৭৯) গিলিচতাহপ্যর 
নহি যতিং লভতসহুসি কথং বিেধা । 

অন্ুমি5মহুস্সি পিচিগু-বিচেয়ীগত্তো। (৮০) 
জটইউরবধহিভরমুষ্য ন বি্্যচেত ॥ ৬৬৪ 

(এ) অন্রেহপি বাপ্রদন্ত; শুরুঃ কঠিনশ্চ ভবতি ॥ ৬৩ ॥ 

(৭৮) অমুদৃশী অর্থাৎ স্বগুণং গ্রাহয়তি ॥ ৬৫ ॥ 

(৭৯) তমসা বানা, (৮০) উদরাভাবাৎ ॥৬৬॥ 
জা, 

কিন্বা বিরহিগণকে চর্বণ করিবার নিমিত্ত তুই কামরূপ মহাব্যাপ্ত্রের গুভ্ 

কঠোর ও শ্রেষ্টদন্ত। তজ্জগ্য লোকে তোকে দ্বিজরাজ নামে অভিহিত করিয়া 

থাকে ॥৬৩ ॥ 

তোর জন্ম ক্ষীরসমুদ্রে সর্বদা বসতি শিবের মস্তকে । অতএব হে বিধু! 

তুই কোথায় বিরহিণীবনিতাজনকে পীড়া প্রদান করিতে শিক্ষা করিলি ? ॥ ৬৪] 

হা স্মরণ হইয়াছে __শিবের জটানিবাসী সর্পসমুহের সঙ্গ বশতঃ তোর এই 

গুণটা উৎপন্ন হইয়াছে । কারণ ছুষ্টসঙ্গ এ প্রকারই হইয়া থাকে অর্থাৎ দুষ্টের 

গুণ সঙ্গীজনকে গ্রহণ করাইয়া থাকে ॥ ৬৫॥ 

রে বিধো! বল্-_রাহু কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গিলিত হইয়াও তোর কেন 

মৃত্যু হয় না? আমি অনুমান করি-উদরের অভাবে রাহুর জঠরাগ্নি নাই। 

সেই কারণেই তোর মৃত্যু ঘটে না ॥ ৬৬ ॥ 



চতুর্দশ আম্বাদহ ॥ ৩৯৯ 

অথবাতিকঢ্ণোরবর্তলাকৃতিকুগ্যড স্ধয়ণইসি পিচ্ছিলঃ। ৮৮১) 
তদদস্তব চক্রে ক্ষমং ন ভবচত্তরার্দিগরভি স্ফ্ুটং ভমঃ ৪৬৭ 

অম্বতমুর্তিরিতি প্রবদস্ভি ষ__ 

লন্ু ভবম্ভগাসী সকল জন1ঃ । 
নবিঅসয়ীত্গতয়। ভদহং ব্রভেব 

দহনি মাং কিরট৭ঃ কথসনাথন 11৬৮) 

অত এপ তমা গ্রত্হে। (৮৯) গিললসক্ষভ্রীহ ধমতি প্রবং ক্ষণাক্ছ। 
প্রথিততা। ভুবঢনষু সল্লেতো বমিকারিত্রগুঢণী সভা বিষ 11৬৯1) 

ক্র সিশ্ররাজতনচঢয়ীহপি যুনাং আববুঢ্তী (৩) 

0গীরচ্জ্রবী ৮৪) ছ্বিজবনঢরী ক্ষণদাাক়ক্দপী (৮৫)। 

(৮১) অনদপি কঠিনং প€লং পিচ্ছিপঞ্চ বস্ত চর্দগিতুং ন শক্যতে ॥ ৬৭ ॥ 

(৮২) বাভগ্রঠ ৬৯ ॥ 

অথবা তুই অত্যন্ত কঠিন, গোলাঁকার এবং সুধাসিক্ত বলিয়া পিচ্ছিল । 

সেইজন্য রাহু তোকে চর্বন করিতে অক্ষম হইয়া সত্যসত্যই উদ্দিগরণ করিয়। 

ফেলে ॥৬৭॥ 

সকল লোকে তোকে যে অমৃতমুর্তি বলে, তাহাতে আমি বলি-_-তোর বিষময় 

( অমতে বিষ অর্থ লইয়া ) অঙ্গ বলিয়া এঁ নামটা হইয়াছে । অন্যথা (যদি তাহ! 

না হইবে তবে ) তুই কেন আগাকে কিরণের দ্বারা দগ্ধ করিতেছিস্? ॥৬৮| 

এই নিমিন্তই রাহ গ্রহ তোকে পুনঃ পুনঃ গিলিয়া আবার ক্ষণকাল পরে বমন 

করিয়া ফেলে। যেহেতু বিষের বমন করান গুণ জগতে সর্বত্র বিখ্যাত ॥৬৯॥ 



৪০০ শ্গীীগৌরাক্ষ-চম্প | 

(দঃ পরজ্জ্র সুপক্াব্রয়চেগেন দু 
সং ভী%০দাঙসি ম্রগলাঞ্ঞুন! সকউদু্ঃ 0৭০11 

এবং বিলপন্তী বিগভোন্মদেন ক্ফোরিতং শ্রীশটীতনয়ং পুরতোহবলোক্য 
সরোদনমুবাচ--॥৭১॥ 

অচঢেয় নবজপীপ-বিেধা ! ভুবম্ভহ 
বদাল্তি লাক সকল কপাল্লম্ ৷ 

ততঃ কথং মবাতিকাভরায়াহ 

ক্ুপা কটাক্ষ ন কঢরাষি ক্িথিওণ্ি 1৭৯11 

(৮৩) বি পশচ চান্টাপতন্চি, (৮৭) শক গীতশ্চ। (৮৫) উতৎসনখনিরাপং নঞ্। বগা ক্ষরদাং 

বাঁধিমাদ ২ শীলং ধলা হাদশ, কপং ঘসা ও পক্ষে উৎসব গদং রাপং বস্য ॥ ৭০ ॥ 

রিতা একজন ও এনে আরজ ক্যা হজ ওও সর এ জা, পারাটা এরা, নও জর 

তই এবং গিএ্ররাজনন্দন বিশ্বন্তুর টদ্ভয়েই শ্ববুত্ত (সম্যক গোলাকার, পক্ষে 

সচ্চপিত্র ) গৌবচ্ছবি তশুভ্রপান্তি, পক্ষে গীওকাপ্তি) দ্বিদবর (চন্দ্র, পক্ষে ব্রাঙ্গাণ- 
শ্রেঠ) ক্ষাদায়িবনপ নিশা ভ!গে উদয়শীলঘ, পক্ষে সক্চলের আনন্দদায়ক রপ- 

বিশিষ্ট )। কিন্তু হে শশান্ক ! তোমাদের রর মধ্যে কেবপ এই মাত্র ভেদ 

যে, তোকে দেখিলে রা প প্রদান কিস্ পরন্তৃতী হাকে না দেখিলে তিনি তাপ 
দিয়া থাকেন। ॥ ৭০ ॥ 

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে বিরহোন্মাদবশতঃ সম্মুখে স্ফ্তি প্রাপ্ত 
গচীতনয়কে অবলোকন করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥৭১| 

হে নবদ্বীপচন্দ্র! সকল লোকে তোমাকে কৃপালু বলিয়া থাকে । অতএব 

অত্যন্ত কাতরা আমার প্রতি তুমি কেন কিঞ্চিৎ কৃপা কটাক্ষ করিতেছ না? ॥৭২॥ 



চতুর্দশ আন্বাদঃ। ৪০১ 

স্রয়) জিতঃ পঞ্চশঢবাহতিদুউ- 
জ্ুদীয়দাসীং পরিবাধড্তি মাঁস্। 

ততঃ কপাঢলশলবং বিধায় 

স্বকিন্করীং মামিহ রক্ষণ রক্ষ 11৭৩) 

যদি ভিঢয় কামশরাদিদত1 সম্ভ 
ন তত্র খে সম তকোহুপি বিদযঢেভ | 

দাঁসী ভলিঙ্ামি তঢনভি লালস। 

যল্সঙস্যতীচেতা প্রথিভাস্ষি নির্ডরম্ 0৭511 

সসক্ভ-সাদ্গুণ্যনিধির্ডবান্ ক্ুবা 
ক্রবাহস্স্যহং সদ্গুণগন্গ-নজ্জিত1 । 

তথাপি চেচেভী মম রজ্যতি ত্য়ি 

ভ্রপাবি্ুক্তং করবাণি কিং বদ 0৭৫11 

(রত জব পচ দি এন জি উলকি এজ নি এ? এ তি এজ রিডার ০৯০ এইতো ও অত তারি যেনা 

তুমি অতিছুষ্ট পঞ্চশর কন্দর্পকে ভয় করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার দাসী। 
আমাকে সে অত্যন্ত গীড়া দিতেছে । অতএব বিদ্দ্রমাত্র কুপালেশ বিধান করিয়। 

তোমার মিজ কিন্করী আমাকে রল্ষা কর, রক্সা কর ॥ ৭৩ | 

যদি আমি কামশরে গীড়িতা হইয়। মরি, তাহাতে আমার কোনও খে নাই। 

আমি তোগার দাসী হইব এই লালসা ঘে নষ্ট হউবে, সেই জন্য আমি অত্যন্ত 

ব্যথিতা হইতেছি ॥ ৭৪ | 

সমস্ত সদ্গুণ নিধি তুমি কোথায় আর সদ্গুণগন্ধবজ্জিতা আমিই বা কোথায় ? 
তথাপি আমার চিত্ত নিলণ্জ হইয়। তোমাতে অনুরক্ত হইতেছে কি করি, বল? 

॥ ৭৫ ॥ 



৪০২ ল্পীীচগৌরাঙ-চম্পুষ্ঠ | 

গান ত০সাশভ্পান্র ন কোহুপি দাতষা। 

মতক্কদা কর্তি তভ শুপালী । 

সম্মুদগ০ত পুণকচতেল স্ুধাহ০7শী 

ন রজাযতী ভিষ্টত্ি কা চঢকারী 11৭৬1) 

অহ্গ্ীক্ষত] স্াং যদি ন ত্রয়াহং 

দা] ন জীতবয়সাতয়ে কথিত 1 

উপেক্ষিত লীরধঢ্রণ দা 
কিং চাভকী জীবতি হস্ভ কাটি 1৭৭) 

তদেধমৃন্মাদদবলা-মতল্লিকাং ৮৬) প্রলপন্তীম।লপন্তীম[মিতি ম্ম তৎপ্রিয়- 

সখ্যঃ অগ্নি ধীরহ্বভাবাহম্বভাবায়া (৮৭) স্মাকং কিমেবমুন্মাদময়সি? মা 

দময়নি নিহান্দবান্তং (৮৮) স্থান্তঞ্চ (৮৯) কাময়নে, দশাম্বাশাববোদ্ধ।ং পাখ্যতে ? 
দাধ/তে ধা ভ্াণেব নয়া নে | জদয়মূ ? 14৮1 

এ বাশ ৬০ রঃ অপ মরার এ. শ/ আস্তানা” পট ৭ * সে 

(৮৩) পর* 11, / ৮৭): পাণানাশর ( ভা [নমনঃ, (৮৯) স্বস্য নাশম্চ্ঞাস। স ৭৮ ॥ 
০৯০০৮ পাট +++ হা সাই সর জবাাাগাও পি অর ভগ 

এ বিবয়ে আমার মনেরও কোনও দোষ নাই, ঘেহেতু হু তোমার গুণরাজিই 

তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে । পরিপূর্ণ কলাবিশিষ্ট স্থধাংশ উদ্দিত হইলে কোন্ 

চকোরী তাহার প্রতি আসক্ত না হইয়! থাকিতে পারে? ॥ ৭৬ ॥ 

অয়ে! ঘি তৃমি আমাকে অঙ্গীকার না কর, তাহা হইলে আমি কোনও 

প্রকারে প্রাণে বাচিব না। হায়! দৈবাৎ জলধর কর্তৃক উপেক্ষিতা হইলে 

কোনও চাতকী বাচিতে পারে কি? ॥ ৭৭ ॥ 

এই প্রকারে উন্মাদবশতঃ বধূশিরোমণি শীীলঙ্গমী বিলাপ করিতে লাগিলে 
তাহার প্রিয়লখীগণ তাহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন_-হে সী! তুমি 

স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি ; কিন্তু আমাদের প্রাণনাশের জন্য কেন এরূপ উন্মাদ 

প্রাপ্ত হইতেছ ? শিজ মনকে দমন করিতেচ্ক না কেন? এবং কেনই বা নিজের 

মৃত্যু কামনা করিতেছ ? নিজ অবশ্থ! বুঝিতে পারিতেছ না; দাত্রের ন্যায় 
তদ্ছার৷ আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছ ॥ ৭৮ ॥ 



চতুর্দণণ আস্াদঃ | ৪০৩ 

ততঃ ক্ষণং স্থিরীকৃতমন। বরমনাবরণার্থং (ক) নো বচঃ শুণু। ধারয় 
ধুৃতিমন্তামতিমন্তা মহতি ছুম্বপাগরে মা মজ্জয়াম্মান্ ॥৭৯॥ 

এতাং সখানাং সা গিরমাশ্রত্য রম। শ্রত্রন্তঃকরণকারিকাকারিকাং (৯০) 
সরপ্ধতাধন্মাদরহিত| দরহিতাশংসিনী (৯১) স্তাঃ প্রত্যুবাচ_-॥৮০।॥ 

সঢেখা। সন স্থিরসকারি সচয়াপঢদশীং- 

হাক্মাক্কসীচরত ভদ্রামদং পরং 0ম। 

শ্রীজাহবী-ঘনরঢতস স ষদানগাঁঢ়া 
তচ্ভানৰ 0ম তনুমমুত্র ৯২১ বিনিঃক্ষিতপত 01৮১) 

এতচ্ছোকরচনং লক্ষীবচনং শ্রত্ব সখীনিকরে ভ্রন্দন-তৎপরে কাচিৎ 
সখ্যপরাবহির্বাটীতো [হস্তরা-সদণং (৯১) সমাগত্য প্রামোদং বিতত্য জগাদ ॥৮২॥ 

সি শি পা সপ্ত, কাপ এ খরার জাপান ৬৯ হাক হর গে ৩০০ তা 

(ক) মনাবুতোহ/থা অস্ত ॥ ৭৯ ॥ 

(৯০) *বণমনসোতিলাকারিকাং। (৯১) অনল্লভিতশংশিনী, ॥ ৮০ ॥ 

(৯৯) গর্গাঞপে, “তন স্পগ্ঠমানস্য গপস্তাপি স্পশেনাহং পূর্ণমনোরথা। ভবিষ্যামীতি ভাবহ ॥ ৮১ । 
করা পাকা এজ এ 

সুতরাং ক্ষণকাল স্থিরচিন্তে আমাদের স্পন্টার্য বাক্য শ্রবণ কর। ধৈর্ধ্য- 
শীনতা ধারণ কর। অতিশয় মন্তা হইয়া আম।দিগকে মহাছুঃখ সাগরে নিমগ্ন 
কারও না ॥ ৭৯ ॥ 

০৪০৯০ আপ থে 

সখীগণের এই কথা শ্রবণ করতঃ লক্ষী উন্মাদ রহিতা হইয়া প্রত্যুত্তর 
পরনহিতাকাজ্ক। মেই মহচরাদিগকে শ্রবণমনের যন্ত্রণাদায়ক এইরূপ-বাক্য 
বলিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥ 

হোসখীরৃন্দ! তোমাদের উপদেশে আমি মনঃ স্থির করিলাম । কিন্তু 

তোগর1 আমার এই উপকারটী করিও । তিনি যখন শ্রীজাহ্নবীজলে অবগাহন 
করিবেন তখনই তোমরা আমার শরীরটা তাহাতে নিক্ষেপ করিও ॥ ৮১ ॥ 

লক্ষীর এই শোককর বচন শ্রবণ করিয়া সখীগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন 
তখন অপর কোনও এক সখী বহিব্ণটী হইতে অন্তঃপুরে আসিয়া সকলের 
আনন্দ বর্ধন পূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥ 



৪০৪ ্ীলীতগৌরাক্গ-চম্পুঃ | 

রি প্রিয়সথি !. চিন্তা মা রচয়, মারচয়-সন্দরং (৯৪) তং গৌরং কর্ত,ং 
জমা তমাতরলিতনণ! বনস।পিনম।লিনন্দি-চরিতং (৯৫) বরকণ্যা-নংঘটনাতি-চত্তরং 

চত্রঙ্গশীতি-নিপুণ (৯৬) মাচাধ্যমাকার্ধ্য তব মন্বদ্ধ-শিদ্ধীরণার্থমধুনৈব মধুনৈব (৯৭) 
বচনেন জনকে শ্নুনু্গৎ ॥ দস চোররাকৃতা কৃত্যমিদং মরেত্যগনদগমদজয়িদেধ্যে 
(৯৮) ! ততে। শোদ্বেগবেগন্যাম্পবীভৰ ॥ ৮৩ ॥ 

এতভও সবী-গিরম্বভং পরিপীয় লক্ষী - 
বানন্দসিল্গ ভরতেলযব 0৯) ভ্ভশহ গজ | 

তা তাদ্রশীং সঙ্গলচলীক7 ভুদীয়সএেখেনা- 

শপ প্রত্মাদ-ভ্রাদয়াঃ আুভরাহ বক্ভন্ু?গ 11৮৯7 

উতীত্যাদি ল্লীচগৌরলীলাম্ন০ত জ্রীলঙ্ষ্লীপুর্পবাচেগ নাম চতুর্দশ আ'স্ দঃ ॥ 
(উতর 0 ত১৯১-০২-নে বও তিরিসাকআরড উত ৯৯ শাহ চা” ১০ রর, পির রধারএে পার 

(৯৩ । নধনন্ত মধাম ॥ ৮২ 

(৯৪) কন্দপ-সমহদাপ সুন্দর, (৯৫) আলীনাং লিশদাশঘানাং নন্দি গমসনক? চবিতং যক্গঃ 

(৯১) 9 হাতি অঙ্গানি সামদানভেদন 121 (৯৭) মধুনৈব মকরনা- 5.লান, (৯৮) পর্ন 5-ম৪%-্তধযো 1৮৩) 

(৯৯) এরশের) তবঙ্দেম। । ৮৭ ॥ 
এ 

শষ 

অয়ি প্রিয়সখি ! চিন্তা করিও না। কন্দর্পগণমনোহর গৌরকে জামাত 
করিবার জন্য তোমার পিতা ব্যাকৃল মনে রা ক আনন্দপ্রাদ- 
চরিত্রপম্পন, ব্রকন্যার মিলন বিষয়ে কা নামদানাদি চারিপ্রকার নীতি- 

নিপুণ বনমালী-মচার্ধাকে এখনই ডাকাইয়া তোমার সন্বন্ধ স্থির করিবার জন্য 
মধুর ন্যায় সুমধুর বাক্যে তাহাকে নিষুক্ত তা | “আমি একাধ্য করিব” 
এই বলিয়া তিনিও তাহা স্বীকার পুক্বক গমন, কনিয়াছেন। অতএব সখি 
গিরিগর্ববিগয়ি-ধৈয্য-সম্পন্না হও | প্রবল উদ্বেগ ভাজন হইও না ॥ ৮৩ || 

সেই পখীর এই বাক্য।যুত পান করিয়া ল্ম্নী আনন্দসিন্ধুতরঙ্গে অতিশয় 
নিময় হইলেন। তাহাকে এ প্রকার আনন্দমগ্ন দেখিয়। তাহার দখীগণও পরম 
আহ্লাদিত। হইলেন ॥ ৮৪ ॥ 

তীতাদি শীীগৌরণীলাস্বতে 
১, পুর্বরাগ নামক চছুর্দশ আম্বাদ। 



পঞ্চদশ আন্বাদঃ 

অথ পরস্মিন দিবসে দিবসেশে সমুদিতে মুদিতেন মনসা নমন-সাহশ্ন-তোধিত_ 

বনম।লিন। বনম।লিনাচাধ্যেণ তেন গৌরমাতৃঃ সদেশঃ (১) সদেশ-পরিচধ্য।-- 

তৎপরায় (২) প্রপেদে ; প্রগঞ্ধ চ তয়! সম্ম।নিতেন মতা তেন মতা (৩)সা 

ভাগদেচ॥১॥ 

অগ্ি বিশ্বস্তরগাত। রখ(তাত-জয়ি-গভীরতে ! (8) হবরতে- ইবকর্মৃতো (৫) 

ধম্মতে| বরে ! নিধায় আবণ- মানসে মান-সেবিতং মে বড ক্ষণম।কর্ণয়, মা কর্ণ 

নথার্থসুখদায়িন্ত্র (৬) বিপরীতবৃদ্ধিং বৃথাঃ ॥ ২ ॥ 

রিরিরিরোরারাররাররাররারারারাররাাতারা হারার বিছানা 

(১) নিকটদেশঃ, (২) পরমেশ্বব-সেল-ততপবায়া:, (৩) তেন সতা। পিতেন ॥ ১ 

(৪) রমাতাতঃ সমুদ্রন্তজ্জরিনী গভীবতা যন্তাঃ হে তাদুশি! (৫) নিন্দিতকন্ুতোহবরতে 

নিবৃত্তে , (১) কর্ণরোধথার্থস্থথদ|য়িনি অত্র বচসি ॥ ২॥ 
চটির 175757877175 15 জিরিরিনিনিরাের রিট রতি রেটিনা 

আনন্তর পরদিনে দিবাকর উদ্দিত হইলে বনমালী-আচার্্য আনন্দিত মনে 

সহ সহঙ্্র প্রণামের দ্বারা শ্রীকৃষণকে সন্তুষ্ট করিয়া নিরন্তর ভগবৎ-সেব! 

পরায়! গৌরজননী ভশচাদেবীর পিকট গমন করিলেন। আচার্ধ্য তাহার নিকট 

উপস্থিত হইলে তৎকর্তৃক সম্মানিত হইয়া! বলিতে লাগিলেন ॥ ১॥ 

হে বিশ্বস্তুর-মাতঃ ! আপনার গান্তীর্ধ্য সুদ্রুজয়ী, আপনি নিন্দ্যকম্মী-রহিতী ও 

ধর্মে সকলের শ্্রেষ্ঠা। শ্রবণ ও মনো নিবেশ পূর্বক আাপনি ক্ষণকাল আমার এই 

মানঘুক্ত পেরিমিত) বাক্যটি শ্রবণ করুন। ইছা৷ কর্ণের যথার্থ স্ুখদায়ক | অতএব 

আপনি ইহাতে বিপরীত বুদ্ধি করিবেন না| ২ ॥ 



৪০৬ কী শ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পু ॥ 

অস্তি খলু পরম-প্রমোদ্করেহত্রৈব নগরে শীবল্লভাচধ্য-নামধরো নিরবদ্য- 

গুণগ্রামাকরে| বিশ্যদ্ধবংশজাতো পরণীতল-বিখ্য(তো। দ্বিজবরঃ | তন্ত চৈকা কন্য। 

[ববিধঞ্চণধন্যা লক্মমা-মমানধান। ধৃতলন্মনানাম। ব্ততে ॥ ৩ | 

বন্য 1? খলু-- 

জিচেগা েগতনুত্রিষ। কচগটণঃ সচ্জাগরাণাং ক্ুলং 

বঢকু।পান্জমীক্ষতণন কুমুদং জীনাসধা পাটলম্। 

ওষ্ঠটাভাাং পরিপক্ষ-বিশ্বফলং তদার্ডাং বিসং (৭১ পাঁণিনা 
রল্তান্জং বত মধ্যঢ্সন ডমচঢ্রাম ধাং পদ লারজম্ ॥ ৯] 

যা চ পগশ্রেণীব সত্য[বর্ডিজতা, চন্দ্রকলেব শুচিতালঙ্ক তা, কানন-রাজিরিব 

বিলনৎকরুণ! (৮), পঞ্চভূতীবাতিদুটক্ষমা (৯) ধজ্ঞ বিততিরিৰ পরমদক্ষিণ! 

(১০), ভগবতকৃণ্মঘু্তিরিবচলপ্নতিঃ (১১) বৈকৃগপুরীব বিলদদ্ধিনয়া (১৯), নিকুষ্ী_ 

বাথীব নন্দদ-তরলতাবলিতা (১০৪), ভগবনশ্ররিবামানতা- মধুরা (১৪), কুরু_ 
রই এ খাছ এরপর রস্ডিও ৬ উহ এপ আপ-উ-১ হার ই 

(5) মণালং 1 9 1. 

যাবার ইাররারাজারারারারারিরারিউবা? বচন ররর, ক ও». ও আছি শর. এ ৮ সপ ০৯০ হাট খাবা পঠ-এপ এই 

এই পরশন্থখকর নগরেই অশিন্যগুণগণাস্পদ, বিশুদ্ধবংশজাত, ভূবন- 

বিখ্যাত শ্রীবল্পহাচাধ্য নামক একজন দ্বিজবর আছেন। তাহার লক্গনী নান্দী একটা 

কন্যা আছে। তিনি বিবিধ সদৃ্ডণ সম্পন্ন: ও লক্গনীর তুল্য কান্তিশালিনী ॥ ৩ ॥ 

মাহার অঙ্গকান্তি দ্বারাই দ্বর্ণ, কেশকলাপের ছারাই শ্রন্দর চামর সমুহ, 
বদনের দ্বারাই কমল, নয়নের দ্বারাই কুদুদ, নুচারু নামিকা দ্বারাই পাটল পুষ্প 

ওষ্ঠঘুগলের দ্বারাই পরিপক্ক বিন্বফল, বাহ্ যুগলের দ্বারাই মুণাল, হস্তের দ্বারাই 

রক্তপন্ম, কটিদেশের দ্বারাই ডমরুর মধ্যভাগ এবং চরণের দ্বারাই কমল পরাজিত 

হইয়াছে ॥ ৪ ॥ 



পঞ্চদশ আম্বাদঃ। ৪০৭ 

ক্ষেত্রভুরিব মনোহর-পরম্ব তী-প্রবাহা, (১৫) কিং বন্না ভগবন্মায়েক সকলগুণ- 

বমতি--( ১৬ )রিতি সর্ধবাসাং যৌধিতামুপরি বরীবন্তি ॥ ৫ ॥ 
ওটি সা এ চাটি উট 

(৮) কক্জণে!-বুক্ষতেদঃ ককন। চ, (৯) পঞ্চানাং ভূতানাংদমাহা রঃ পঞ্চভৃতী, ক্ষম। পৃথ্ী ক্ষান্তিশ্চ, (১০) 

পরম] দক্ষিণ! যস্তাং পক্ষে পরমসরল।, (১১) অচপন্ত পর্ন্বতস্ত ধৃতিরয়াঃ, পক্ষে অচল। ধৃতিধৈধ্যং য্থ্যাঃ। 

(১২) বিনয় লক্ষীঃ পক্ষে বিনীততা, (১৩) ননদদতরা সুখদতর] যা লতাস্তাভিযুত] পক্ষে ননন্তী 

সমৃদ্ধান্তী যা অতরপতা। অচাঞ্চল্যং তয়। যুতা, (১৪) অমানত। পরিমাণরাহিত্যং আভমানাভাবশ্চ, (১৫) 

সরশ্বতী নদীভেদে। বাক চ। (১৬) গুণাঃ সন্তাদয়ঃ, পক্ষে দয়াদাক্ষিণ্যাদয়শ্চ ॥ ৫ ॥ 

যিনি যুগসমূহের ন্যায় সত্যা বর্ডিরতা (সত্যসম্পন্ন। ও নত! পক্ষে সত্যযুগযুক্তা) 

চন্দ্রকলার ন্যায় শুচিতালক্কৃতা (পবিভ্রতা-যুক্তা বা গুদ্ধতালক্কৃতা, পক্ষে গুরুতা- 

ভূত! ) বনরা'জির ন্যায় বিলসৎকরুণা ( করণাশালিনী, পক্ষে করুণনামক বৃক্ষ- 

যুক্ত ) পঞ্চতুতের ম্যায় অভিনুটুক্ষম। ( অতিনুটুক্ষম।গুণশালিনী, পক্ষে অতিকহিন 

ক্ষিতিযুক্তা) ঘজ্তসমূহের ন্যায় পরমদক্ষিণা (অতিসরল পক্ষে উত্তগদক্ষিণাযুক্তা) কৃর্- 

মৃত্তির ন্যায় অচলধৃতি (অটলধৈধ্যশালিনী পক্ষে মন্দরপর্ববতধারিশী) বৈকুষ্ঠ- 
পুরীর ন্যায় বিলদদ্বনয়া.  (বিনয়ভূষিত! পক্ষে লঙ্গমীশোভিতা ) নিকুঞ্জশ্রেণীর 
নন্দদএরলতাবলিতা ( পরমস্থ্র্যেশালিনী ) পক্ষে অতিসুখদলতাধুক্তা ভগবানের 
তনুর হ্যায় অমানতা মধুরা (অভিমানশুন্যত! হেতু মধুরা পক্ষে পরিমাণশুন্যত! 

বশতঃ মধুরা ), কুরুক্ষেত্রভূমির ন্যায় মনোহর-সরম্বতী-প্রবাহা রেম্যবচন- 

প্রবাহশালিনী পক্ষে রমণীয়-সরনম্বতী-নদী-্প্রবাহশালিনী) অধিক কি বলিব, 

ভগবানের মায়ার ন্যায় নকলগুণবনতি ( দয়াদ।ক্ষিণাদি সকলগুণাস্পদ পক্ষে 

সন্ত্রাদিনকলগুণাশ্রয়) বলিয় সমস্ত রমণীগণের উপরে নিরন্তর 
বর্তমান আছেন ॥৫ ॥ 



৪১০ রী শ্রীগৌরাঙ্ষ-চম্পুঃ | 

ভবত্য(কাঙ ক তখৈব ভবিদ্যতীতি নিবেগ্ধ নিজ্গগুহায় ব্রজন্ পথি 
শচীনণ্দনেনানন্দনেনাহ্ত জগতে! গতোৎসাহোহসাবল/লোকে পপুচ্ছে চ॥ ১২।॥ 

আচাধ্য-পুঙ্গব ! সঙ্গবনময়ে-(২৮) হন্িন্নধ্যাপনাং বিহায় সহায়-সহভাবমন্তরেণ 
কু গতোহসি? কথং বাণন” বাননলিনমিব (২৯) তে মলিনমভূদিতি ॥১৩ ॥ 

সতৃবাচ--' অচয় নবদ্বীপবি০েধো! সনোরথং 
বিধায় কণ্চিভব মাতুরভ্ভিকম্। 

গঢ্তাশুন্সি তন্মিংশ্চ নিঢবাদঢত ময়" 

চকার সা হন্ত! দরাপি নাদরম্ ৮১৪ ॥ 

(২৭) কর্ণিশাগেন ভন্ামক-নেধনান্বিশেষেণ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ 

(২৮) “ গ্রাতঃকালান্ মুহতাংস্্ীন্ চজনন্তাবদেব ভু + (২৯) বাণেতি শু উত্যথঃ, বা 

শোযণে ধাতৃঃ ॥১৩। 

নাহাতে তাহার অজ্ঞতা দুর হইবে সেই প্রকার ) বিদ্যা অধ্যয়ন করুক, 
ভবিষ্ৎকাল উপস্থিত হইলে তখন আপনাদের সানন্দোগ্যোগে তাহার 

বিবাহ-মঙ্গল সম্পনন হইবে ॥ ১১ ॥ 

শচীদেবীর এইকথা শ্রবণ করিয়া বনমালী বিপ্র ঘেন কণিনামক 

বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইলেন এবং অসহা-প্রাণরোগের দ্বারা আক্রান্ত 

হইবার ন্যায় দীর্ঘ-নিশ্বান ফেলিয়! বলিলেন " আপনার ঘেরূপ আকাঙ। 

মেইরূপই হইবে” তাহাকে এইকগ। জানাইয়। নিজগুহাভিধুখে গমন 

করিলেন । পথিমধ্যে জগতের আনন্দপ্রদ শচীনন্দন তাহাকে নিরুৎ্সাহ- 

ভাবে যাইতে দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১২ ॥ 

আচারধ্যবর ! এই পূর্ববাহূসময়ে অধ্যাপন৷ ত্যাগ করিয়া সঙ্গীর সঙ্গ-ব্যতীত 

অর্থ একাকী কোথায় গিয়াছিলেন ? শুক্ষপদ্মের ন্যায় আপনার বদনটা 

বা কেন মলিন হইয়াছে ॥ ১৩॥ 



পঞ্চদশ আতম্মাদঃ । ৪১৫ 

ততশ্চ বরকুল-কন্াকুলয়োঃ সংমততয়! ততয়! মুদা শুতবিবাহস্য নির্ণীতে 

দিবসে সমুপন্থিতে গৌরমাতা রমাতাতশ্চ (৩৯) যথাযোগ্যমায়োজনং 

কর্ত মারেভে ॥২৫। 

াবচন্তা বন্ধুঢলা কাঃ ক্ষিতি-বলরতঢল সংবকৃবুস্তচয়োচস্তী 
তান্ সর্লীনেব গেহং প্রণয়বশ তয়াহুনিন্যতুঃ সংনিমন্ত্রা 

সাধীস্রাং০স। ৪০) জন। যড অুু্গদবঢলাকঢনাওকগ্ঠিভাঃ ৫৯১১ সশ্গুটদব 
০ন্সহাক্রন্তা বন্ভীহ কিমুত সমচয়হুপভ্য-পাণিগ্রহীচয় (৪২)/২৬॥ 

তত ৮৮ - 

স্কানং স্থানং প্রতি সমভবল্সঙ্গতলোল্লাসি গীতং 
গীতং গীতং প্রতি বন্ছুবিধং বিস্ময়াধায়ি বাচ্যম্। 
বাছ্যং বাচ্ং প্রতি নবনবব্যঞীঁচ্কোল্লাসি 0৪৩) লৃতভ্যং 

ন্ৃত্যং শ্বত্যং প্রতি কলকলঃ সাধুবাদ-স্ববূপঃ ॥২৭॥ 

(5৯) গৌরমাতা শচী, রমাতাতো লক্গীপিতা বল্লভাচাধ্যঃ ॥২৫। 
(৪০) সাধুতমাঃ, ৫৪১) সু্দ্র্শনোৎকণিতাঃ, (৪২) অপত্যধিবাহসত্ক্ধিনি ॥২৬। 
(৪৩) বাপ্জকাভিনয়ৌ সযৌ২৭। 

অনন্তর বরকুল ও কন্যাকুল উভয়ের সম্মতিক্রমে বিপুল আনন্দে শুভ বিবা- 

হের দ্রিন ধার্ধ্য হইল এবং নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত গৌরের মাতা এবং লক্ষনীর পিত! 

উভয়েই যথাবধোগ্য আয়োজন করিতে আরম্ত করালেন ॥২৫॥ 

ভূমগুলে তাহাদের মত বন্ধুলোক ছিলেন তাহারা প্রীতি বশতঃ তাহাদের 

সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া গুহে আনয়ন করিলেন। যেহেতু সঙ্জনগণ স্নেহের 

বশীভূত হইয়। সর্বদাই সুহ্ৃদগণকে দেখিবার জন্য উৎকন্তিত থাকেন। সুতরাং 

সন্তানের এই পাণিগ্রহণ সময়ে তীহারা যে উৎকণ্ঠিত হইবেন সে বিষয়ে কথা কি 

আছে? ॥২৬॥ 

তারপর স্থানে স্থানে মঙ্গলসূচক গান হইতে লাগিল, প্রতি গীতের সঙ্গে নানা- 

প্রকার বিম্ময়জজনক বাগ্ঝ হইতে লাগিল, প্রতি বাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতণ 



৪১৬ হ্বীল্মীগৌরাচ্-চল্পুহ। 

(গত গেতহ 'প্রডুরমুদভ্ু সত্ব মানবানাং 

হবার জার কিসলয়মুখাঃ স্াপি ভাঃ পুরণকুস্ভাঃ। 

মাচর্গ মাচ্গে সলয়জরসাঃ পুষ্পসংঘাশ্চ কীর্ণাঃ ৪৪) 

প্রাচম্ত প্রান্ত সফলক্ুলস্তমা। োৌপিতা ব্রাসরক্ভাঃ 0২৮) 

চগৌরন্ত্য দুটা পুরবাসিতন। জলাঃ 

সদা সমাজগ্সু,রমুষ্য মন্দিরস্। 

শুঢন্ড বিবাচ্ে ভু সঙ্গীপসাগতভ 
মদাসযুক্তন্সভি চিভ্রতাণন স্ 0৯৯) 

নলাপি (৮৫) তন্রাস ন কাপ্যডেপী তদ। 
বধুগচ্ণে। যত্ শচীপ্রহং জচ্হো। 

বধুগণাহচপ্যন ন ০ষান ০বশহবউ, 
ন ০সাহপি বা শুনি ঢিমীহচেনা ন যঃ ০৩০) 

স্পা জিডি একা ৪ ওতর। 08808 7৬১ 2. উহা ছাট রি রি 
০০০ 

(৭১) মার্পাণাং প্রাঞ্তে পান্ছে কীণাও শিপ 1২৮৭ 

(১৫) 41 মভাল্পক।ল2 ।৩০।॥ 
রাজা জা উরি 

মভিণয় ব্যঞ্ক নৃত্য হইতে লাগিল, প্রতি নৃতের আঙ্গে সঙ্গে লাধুবাদ শরূগ 

কোলাহল হইতে লাগিল ॥২॥ 

গুহে গৃহে মানবগণের প্রচুর উত্মব হইতে লাগিপ, দ্বারে দ্বারে মুখে নবপঞ্পব- 

যুক্ত পুণকৃন্ত স্থাপিত হন, পথে পথে চন্দনরস ও পৃঙ্প সমুহ বিকীর্ণ হইল, এবং 

প্রান্তে প্রান্তে ফলফুল সমন্বিত রামরস্ত। রোপিত হইল ॥২৮।॥ 

গৌরকে দেখিবার জন্য পুরবামীজন সকল সর্বদাই তাহার গুহে আগমন করিত 

কিন্তু শুভবিবাহ নিকটবর্তী হইলে. তাহার বে ভাহার ভবনে আসিয়াছিল তাহা 

আশ্চধ্যজনক নহে ॥২৯॥। 

তখন এমন কোন অত্যল্নকালও ছিল না ঘখন বধূগণ শচীগৃহ ত্যাগ করিয়া_ 

ছিলেন। এবূপ বেশও ছিলনা যাহ! মুনিগণের মোহকারী হয় নাই ॥৩০।॥ 



পঞ্চদশ আস্মাদঃ | ৪৯৭ 

০ষা ঝা জনস্তন্হি গ্ৃহং স্বমাষচ্ষো 
শচ্যা! স স প্রীতিযুজ। সমন্চিতঃ ৷ 

মহাজন ষণ্ সভিভং গ্রহাগতী- 

নচ্চান্ভ গুভ্রাপষচম ভু কিম্তমাম্ ৪৬) ॥৩৯। 

অথ শুভাধিবাস-বাসরে মমেতে মমে তেনে সময়ে 8৭) গস ময়েপ্িতে। 
ভগবান্মহী (১৮) মহীপ্রভৃতিভি্বস্তরভিঃ স্বশ্তাধিবাদনম্ ॥ ৩২ ॥ 

ভচন্রয়মভ্যন্ছি ভতা-পদহ মহা 
সমাঙ্সলি,সংস্পর্শমবাপা সর্লতঃ ॥ 

ইতীব বিজ্ভাপক্ষিভুৎ পুটরব তাং 
ললাটমতধ্যহপ/করতি স্ম স প্রভু? ॥৩৩। 

(১) পুলুবিবাতে তু কিমুত ॥৩১। 

(৭) সমে যোগো মমর়ে, (৪৮) ময়া লক্ষ! ঈপ্সিতঃ স ভগবান্ মহী উত্ববাঁন্ ॥৩২। 

তখন ঘে যে ব্যক্তি শচীদেবীর গৃহে আমিয়াছিলেন শচী তাহাদের প্রত্যেককে 
গ্ীতিভরে মচ্চন! করিয়াছিলেন। যেহেতু মহৎব্যক্তিগণ সর্ধ্বদা গৃহাগতজনের 
কঙ্চনা করিয়া থাকেন। সুতরাং পুত্রের বিবাহে যে অর্চনা করিবেন তাহাতে 

সন্দেহ কি আছে ১ ॥ ৩১ ॥ 

অনন্তর শুভ অধিবাসের দ্রিন সমাগত হইলে উপযুক্ত সময়ে কমলাবাঞ্চিত 

আনন্দময় ভগবান্ বিশ্বস্তর ম্বর্তিকা প্রভৃতি বস্তুর দ্বারা নিজের অধিবাস 

করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ 

তন্মধ্যে এই মহী আমার চরণ স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া সর্বত্র (অথবা সর্ববতোভাবে) 

পুজাস্পদ হইয়াছে--ইহাই জানাইবার জন্য প্রভু অগ্রেই তাহাকে ললাটমধ্যে 

অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ 



৪১৮ শ্রী শ্রীঠৌরাঙ্গ-চন্পুঃ্ । 

সমর্পয়ামাস মুদঃ পুষ৫৪৯) প্রভু- 
ললাটসচতধ্য করশাখয়। ৫৫০) ষদ1। 

তদানুচচভ্র মুখমস্ত্য সপ্থ' 

ক্চ্ছাস্ময়। ৫৯১) লক্ষিতমিন্ফুমগুলম্ ॥৩৪। 

ররাঁজ ম.ুব্। পুৰভাপব্রিক্রা্ 
সমগ্িিতম্চন্দনবিন্কুরস্ত্য । 

দ্ক্টীলিতক পক্কষপুষণ্থ অআমিচভ্র- 
হপসারণায়াস্থ্য বিধুঃ কিমাগান্ড (৫৯) ।৩৫। 

পীরবিন্দ্ূপৰি (৫৩) পাণিনাসো 

সমর্গয়ামাস শিলাং ললাঢে্টে। 

স্বমিত্রবচস্ভ,পরি কুঢমিন্দুং 
সত্তা! ভয়1 কিং কমলং জত্বান 0৩৬" 

(৩৯) বিন্দুং, (৫০) অঙ্গুলা, (৫১) চন্দ্র দঃ কলঙ্কো দৃষ্ততে সা ভূচ্ছ।যোতি ম্বামিপাদাঃ ॥৩৪। 

(৫২) আগাৎ আগমাণ্ অন্যোহপি শ্বমিত্রে দগ্নং পঙ্কৎ দৃষ্ট।। তবপসারণাথ ₹ যাতি ॥৩৫॥ 
(৫৩) চন্দনবিন্দূপরি ॥৩৬॥ 

প্রভু যখন ললাটমধ্যে অঙ্গুলীদ্বারা মৃম্িকার বিদ্দু প্রদান করিয়াছিলেন, তখন 

তাহার মুখখানি সর্বগ্রকারে কলঙ্কচিহিত চন্দ্রমগ্ুলের অনুকরণ করিয়াছিল ॥৩৪। 

স্বত্ভিকাবিদ্দ্ুব উপরিভাগে প্রদত্ত চন্দনবিদ্দু ঘখন শোভা পাইতে লাগিল 

তখন নিজের বন্ধুরূপ ললাটে পক্কবিন্দু দেখিয়া তাহা দুর করিবার জন্য কি চন্দ্র 
আমিয়া উপস্থিত হইল ? ॥৩৫॥ 

প্রভু ললাটে হস্তদ্বারা চন্দন বিন্দুর উপর শিল৷ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে 

নিজমিত্র বদনের উপর চন্দ্র আরোহণ করিয়াছে মনে করিয়া কমল কি এ শিলা- 

দ্বার তাহাকে বধ করিল ? 15৬ 



পা পপ পপ পাপা পাস 

পঞ্চদশ আস্বাদঃ। ৪১৯ 

সসপিতং তন কঢেরণ ধান্াহ 

ললাগ তচ্চল্দনবিন্ফুপচ্ছে 

মচন্যে সুধাংশুঃ পতি্রোষধীনাং 

ভচঢদাষধিং স্বাঙ্কতঢেল দধার ॥৩৭॥ 

ন্ীগৌরচক্জস্য নুধা ললাটং 
লোক? মগাঙ্কং প্রবদন্তি সতাম্ ৷ 

তচতী? গ্রভবং তল্স,গ-ভক্ষণার্থং 
সমর্পয়ামাস স তত্র দুর্লাঃ 0৩৮ 

সমাপিপদ্ ষহি স পদ্ুপুঙ্পং 
ললাটমচঢধা কর-পল্লাতবেন । 

তদণ ভদাতলাকনতঃ প্রিক়ায়। 

মুখং স্মরল্ন,পুলতেকা বভ ব0৩৭। 

যদ? নিধাভুং স্বললাটত্দেচশে 
সনারিঢিকলস্থ ফলং দধার। 

কাপল পপ পপ স্পীটা শপে পোলার জপ পিপি পাশ পি পিসী পা পপ পট কপ পি জা কান শী পাস পাপী পরর সপপ পাপা শপ পাশপাশি পপির ও ২ শিপ পা পা 

তিনি ললাটে করদ্বারা ধান অর্পণ করিলে তাহা চন্দনবিদ্দুপক্কে লগ্ন হইয়! 

রহিল. তখন মনে হইল ঘেন ওষধিপতিচন্দ্র এঁ ধান্যরূপ ওষধিকে নিজক্রোড়ে 

ধরণ করিয়াছে ॥৩৭॥ 

পাপী বশ আপ ৩৯ কব শা 

পঞ্ডিতগণ গ্রীগৌরচন্ররের ললাটকে সত্যই মৃগাঙ্ক বলিয়া! থাকেন। অতএব 

সেই মুগের ভক্ষণের নিমিত্ত যেন প্রভূ তথায় দূর্বা অর্পণ করিয়াছিলেন ॥৩৮| 

অতঃপর প্রভূ করপল্লবের দ্বারা ললাট মধ্যে পদ্মপুষ্প প্রদ্দান করিয়াছিলেন । 

তথন তাহা অবলোকন করতঃ প্রিয়ার স্মরণ করিয়া তিনি পুলকিত হুইয়াছিলেন 

॥৩৯| 

তিনি যখন নিজললাট-দেশে অর্পণ করিবার জন্য নারিকেল ফল ধারণ 

করিয়াছিলেন তখন প্রিয়ান্তনযুগলের শোভ। স্মরণ করিয়া তিনি অতিশয় ঘর্মাক্ত 

কলেবর হুইয়াছিলেন ॥8০॥ 



৪২৩ ন্নীশ্ীগৌরাঙ্গ চল্পুঃ | 

তদ? প্রিয়াক়াঃ কুচষুগ্তাশোভ্ভাং 

স্যত্র। ভশং অ্বিলনগুবভভুল 0৪০॥ 

সঙর্পয়াসাস ষদ। ললাঢেট 

শচীস্্রতোই০সী দধি-দিবাপিন্দু্। 

০ক্রাড়াদিউ তঢকাড়ু-সুধাকরাদং৫৫৪) 

ভদানু5চত্র খলু ভলিভান্তস্ 0৪১) 

স অত্র সমপিঃপুঘ তং ললা্টে 
দুধ শচীনন্দন-ভারতেকেশঃ । 

তচন্রাজ্ভ্রল। কান্তডিরগাঞ্জ প্রকাশং 

০ল্দতের ষতভা। ব্রদ্ধিকতেরা কুঢ্চেঃ (৫৫)১স্তক 1৪২। 

০তনাপিভা ৫গাধিভঢল কঢরণ 

স্ালভ্তাতঃ স্বস্তিকরাজ্যপপ্ত্ঞ ৫৫৬) 

পুষ্পাঞ্জলিমুদ্ি শিবস্ত্য কীর্ণ। 

যথা! ললা টস্ছ-শশাহ্ুখণ্ডা ।৪৩। 

(৫৪) ক্রোড়ে অপিভমেকম্ স্টড, বেন তৎ1৪৯। 

(৫৫) শ্নেহো পুতাদিঃ রুচে, কান্ডে শ্লেষেণ ম্নেগে রাগঃ রুচেরভিগাষস্ত 0৪২। 

(৫১) ম্বপ্তিকগাঞ্জি পিষ্টতওুনিথ্িত-ম।ঙলাত্রব্যবিনেষাঃ 09৩ 
এও জা বাহারারারিক্এিচ*- ও আারাটিচধাটরাজি 

যখন শচীম্বত ললাটে সুন্দর দধিবিন্দু প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তাহ! 

ক্রোড়ে অপিত একটা নক্ষত্র যুক্ত অর্ধচন্দ্রের অত্যন্ত অনুকরণ করিয়াছিল ॥৪১| 

শচীনন্দনন্্রধাকর যখন ললাটে ঘ্বতবিন্দু ধারণ করিয়াছিলেন তখন উহাতে 

উজ্জ্বলকান্তি গ্রকাশ পাইয়াছিল, যেহেতু ম্নেহ ঘ্বেতাদি পক্ষে অনুরাগ) রুচি 

(কান্তি পক্ষে অভিলাষ) বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥৪২।॥ 

শিবের মন্তকে পুষ্পাগ্জলী নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন তাহার ললাটম্থিত 

চন্দ্রখণ্ড হইতে শ্বথলিত হইয়া পতিত হয়, সেইরপ প্রভু হস্ত দ্বারা ললাটে 



পঞ্চদশ আক্কাদঃ 1 ৪২১১ 

অথ চ্ত স্বত্তিক-সঞ্চয় প্রভু- 

স্তস্মিন্ বির্জ্যন স নাগজং দঢ্দে। 
তদপ্িস্তলচিরাঞ্থ প্রিয়ালিন্ে 

৫৫৭১) পুরাদ রাত খুরলীমিবাকঢরা 1858) 

ভঢ্ভাহলি০তকেহঢলী নিজপাণিনন দণ্ড 
সমপ্পয়ামাস দরং (৫৮) মঢনাহরম্। 

লি০ক়াগদীলং সহজ ৫৫৯) তমসিন্দ্ুন? 

যুঢ্যাজ (৬০১ কিং তদ্ভগিনী রমাপতিঃ॥58৫। 

সং০ষাজিভঢস্তন তদ1 ললাঢট | 
বচ্ভাতমীং কজ্জ।ল-চাকবিন্দুঃ ॥ 

(৫৭) খুবশীমভ্যাসম্ 1৪81 

(৫৮) দবং শঙ্গং, (৫৯) চন্দুপ্ত সহোদরং, (১০) ইন্দুনা সঙ্গতো। মুযোজ, ততাহ তদভগিন্। 

রমায়াঃ পতিরিতি ॥৪৫॥ 

(5১) ইউন্দ্নীলমণেঃ ।9%॥ 

স্বস্তিক সমুহ অর্পণ করিলে তাহা হইতে সেই সকল স্থলিত হইয়া পড়িয়া- 
ছিল ॥8৩॥ 

অনন্তর স্বস্তিক সকল স্থলিত হুইলে প্রভূ নেন বিরক্ত হুইয়৷ তথায় সিন্দুর 
প্রদান করিয়াছিলেন । অচিরে প্রিয়ার ললাটে তাহা অর্পণ করিবেন বলিয়। 
যেন তিনি পুর্বকেই আদর পুর্বক তাহার অভ্যন করিতেছিলেন ॥88॥ 

অতঃপর তিনি নিজকর দ্বারা মনোহর শশ্থ ধারণ পূর্বক ললাটে অর্পণ 
করিয়াছিলেন । মনে হইল মেন এ শঙ্গের ভগিনী লক্ষমীর পতি কি বিরহ 
কাতর সহোদর সেই শঙ্খকে চন্দ্রের লাহত নোগ করিতেছেন ॥8৫॥ 

তারপর মনোহর কজ্জ্বল বিন্দু প্রভু কর্তৃক ললাটে সংযোজিত হইয়! 
প্রশস্ত সুবর্ণ পত্রের (সোনার পাতের) মধ্যে ইন্দ্রনীল্মণি খণ্ডের ন্যায় অতিশয় 
শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৬| 



৪২২ স্রীশ্সীঢগীরাঙ্গ চম্পুঃ 1 

প্রশন্তচামীকরপত্রমণ্ধ্যে 
খণ্ডঃ যথ। জস্ভবিপুপলস্থ্য ৬৯), ৪৬। 

০ততনাপি-ভায়ামথ ?রাচনায়া- 
সস্ভহি ভায়মধিকাঙ্গ কীন্ত্যা | 

ইয়ং ন লগ্ন । পুনররপচয়তি 
প্রো স্থিভাজ্ততর জনামুভুস্তম্। ৪৭) 

০গাঢ্রোচনা পঙ্গরতসন লগ্রঃ 
সিদ্ধার্থপু০ঞা-৬ে২) হস্ত বঢভী লল০ট। 

স্ন্শপর্ণামলশুক্তিকাং 
যথা স্ক্রুরভ্যুজ্জল-০মীক্তিকালী 18৮ ॥ 

যদ! ললাটে নব্ঢহমখণ্ডং 
₹০যাজক্নামীস শচীতনুজঃ 

তদ? তচয়ার্ধর্গভং মন্ুতস্থয 
বিলক্ষপত্রং ন দরাপাযদশ্শি।॥ ৪৯। 

(১২) শ্বেত সর্ষপসমূহঃ 0৪৮ 

তদনন্তর তিনি গোরোচনা অর্পন করিলে তাহার অঙ্গের অধিকতর কান্তি 
দ্বারা তাহা অন্তহিত হইল | তখন তত্রস্থ ব্যক্তিগণ তাহাকে পুণঃ পুণঃ 
বলিতে লাগিলেন_“ইহা। লগ্ন হয় নাই, পুনরায় অর্পণ কর” ॥8৭॥ 

্বর্ণবর্ণ নির্মল শুক্তিকায় উজ্জ্বল মুক্তা সমুহ যেরূপ শোভা পায়, তাহার 
ললাটে গোরোচনার গাটুরসের মঙ্গে শ্রেতসর্ষপসমুহ লগ্ন হুইয়। সেই প্রকার 
শোভ৷ পাইতে লাগিল ॥৪৮॥ 

যখন শচীনন্দন ললাটে নূতন হেমখণ্ড সংযুক্ত করিলেন তখন মনুষ্যগণ 
এ ললাট ও ন্বর্ণখণ্ড উভয়ের বর্ণগত বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখিতে পাঁইলন! ॥৪৯॥ 



পর্জদস্প অশস্বাদঃ । ৪২৩ 

গ্ৃভং তভস্তেন তদ ললা টে 
ব্প্যস্য খণ্ড কর-পল্ল5বন। 

ভচয়া-ডে৩) দ্বচয়ার কাম্তিভতেরণ বন্ধং 

্ব্্ণন মাণিক্যমিৰ ব্যব্লাজীৎ্ ॥ ৫০ ॥ 

গোচধী নিধাভুং প্রভুণা অপাচেণী 
ৃভস্তদা রাজ ত-তভাঅপিওঃ। 

বিরাজত ০কাঁকনত্দেপরিস্রীদ্, 
যথ্খধ সহক্রাংশুকছ্দববিহ্বঃ ৬৪) 1 ৫১1। 

তচঢভাহুমুনা স্বত্য ললাটদ্রণেশে 
সমপিতহং চাসরসুল্ললাস। 

অট্টবমি বুন্দেন জিতং কচানা-_ 
মনুষ্য ভাংস্তচ্ছরণং জগাম।॥ ৫২ ॥ 

(৩৩) লল।টকরপল্লবয়োঃ॥ ৫০ ॥ (৬৪) সৃরধ্যদেবমণ্ডলমূ ॥ ৫১॥ 

অনন্তর গ্রভূ করপল্পবের, দ্বার. যখন কপালে রূপ্যখণ্ড ধারণ, করিলেন, 

তখন উহা। ললাট ও করপল্লব উভয়ের কাস্তিপুগ্রে সুরর্ণের ঘহিত, বন্ধ. মাণিক্যের 
ন্যয় বিরাজ করিতে লাগিল ॥৫০॥ 

রক্তকমলের উপরিভাগে সূর্্যমগ্ডল যেরূপ শোভ| পায়, ললাটে ধারণ 
করিবার. জন্য প্রভুকর্তৃক ম্বহস্তে ফুত তাভ্রপিণ্ডও সেইরূপ. শোভ! পাইতে 

লাগিল ॥৫১॥ 

অতঃপর: নিক্র ললাটদৈশে প্রভৃকর্তৃক অপিত চামর যখন শোতা; পাইতে 
লাগিল, তখন জ্ঞান হইল: যেন তাহার কেশকলাপ-কর্তৃক। পরাজিত হইয়া! এঁ 

চাঁমর তাহাদের শরণ লইয়াছে ॥৫২1 



৪২৪ শ্ত্রীশ্রীচগৌরাঙ্গ চম্পুঃ। 

০তনার্স্যমােণ মুকুতের তদাস্থ্যং 
জাল বিহ্বেোন (৬৫) সসহং ররাজ। 

সমুদ্র-লীরাদচিরাডুদীতঃ 
স্ব্্রায়য়। তশ্ক্ভয়া ৬৬) শশীব॥ ৫৩ ॥ 

উত্তোলিভত্ভেন তদ। প্রদীপ -_ 
স্তাপং গ্রহীভুহ প্রভুণা কঢেরণ। 

স্বতাপং সংস্পর্শভিয়। ভতদচ্ঙে ডে) 
নিশ্রীস-সঙ্গচ্ছলতন্চকত্ম্প 0 ৫5 ॥ 

এটভর্ড্রটন্যঃ ৮) পুরিতং শস্তপাত্রং 
প্বত্রা ভ্বাভযাং পাণি-পচ্ছ্করুহাভ্াস্। 

(৬৫) গ্রাতিবিস্বেন, (৬৬) সমুদ্্রনীরককতেন স্বগ্রতিবিদ্বেন ॥ ৫৩ ॥ 

(৬৭) গৌরাঙ্গে স্বতাপম্পর্শী য1 তীন্তয়। চকস্পে ॥৫৪ | 

(৬৮) মহ্যাদিভির্দীপান্তৈ ॥ ৫৫ ॥ 

সমুদ্রজল হইতে অচিরে উত্থিত-চক্্র যেমন এ জলকৃত নিজ-প্রতিবিম্বের 

সহিত সমানভাবে বিরাজ করে, সেইরূপ প্রভ-ললাটে দর্পণ অর্পণ করিলে তাহার 

মুখখানি তাহাতে সঞ্জাত প্রতিবিম্বের সহিত সমানভাবে বিরাজ করিতে 

লাগিল ॥৫৩।॥ 

অনন্তর প্রভু তীপগ্রহণ করিবার জন্য করদ্ারা প্রদীপ উত্তোলন করিলে 

তখন উহ! প্রভুর অঙ্গে নিজতাপ স্পর্শ-ভয়ে তাহার নিশ্বামের সঙ্গচ্ছলে 
কাপিতে লাগিল ॥৫৪॥ | 

অবশেষে এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পরিপূর্ণ শস্তপাত্রটী (মঙ্গলডালা) উভয় 
করকমলের দ্বারা ধারণ করিয়া প্রভু উহা! তিনবার ললাটে স্পর্শ করাইলেন এবং 

পরে অধিবাসকর্মের আচাধ্যকে দক্ষিণার দ্বার! সন্তষ্ট করিলেন ॥৫৫॥ 



পঞ্চদশ আম্বাদঃ। ৪২৫ 

বারাংস্ত্রীন্ সংস্পর্শক্রিত্রা ললাচ্ট 

কল্মাচার্ষযং দক্ষিণাভিষ্ততর্গ 1) ৫৫1 

অথ সপতি-তনয়াহপতিত-নয়। কাচন ভূদদেবরমণী বরমণীভূষণ-ভূষিতা 

তোধিতা (৬৯) তোয়-ক্ষালিত-করচরণাস্ত-নীরজনী (৭০) রজনী-রঞ্জিতং (৭১) 

সঞ্জিতং সহত্রবীরধ্য়া-€৭২) ধ্যয়! সুত্রং গৌরস্ দক্ষিণে-মণিবন্ধে ববন্ধ ॥ ৫৬। 

তদবলোক্য শ্রীনীলাম্বর-ভার্ধ্যা বরভার্ধ্যা সহাসমাহানমামোদং স্ম-_“অয়ে 

নবদ্বীপচন্দ্র ! হস্তবন্ধনমিদং কিমর্থকং তজ্জানাসি নামি জানাসি বাঃ। বিশ্বস্তরে। 

জগানার্য্যে ! দার্য্যে (৭৩) কর্মণি মঙ্গলার্ঘকমিদমূ ॥ ৫৬ ॥ 

(৬৯) জাত-তো।যা, (৭০) নীরজনি প্পংং (৭১) হরিদ্রা-রপ্রিতং, 

(9২) আধ্যয়। উত্তম] সহঅবীর্ঘায়। দুর্বয়। সপ্রিতং য্যোর্সিতম্ ॥ ৫৭ | 
(৭5) দারে্ভ্যে ইদং দার্ধযং তশ্মিন কন্মণি ॥ ৫৭ ॥ 

অনন্তর পতিপুত্রবতী নীতিশালিনী উৎকৃষ্ট মণিময় অলম্কারে বিভূষিত। 
কোনও এক ব্রা্গণরমণী সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়। হস্ত, পদ ও মুখকমল জলের দ্বার! 

প্রক্ষালন করতঃ গৌরের দক্ষিণ-মণিবন্ধে হরিদ্রারঞ্জিত ও উত্তম-দূর্ববা-সংযুক্ত-সূত্র 
বন্ধন করিয়াদিলেন ॥৫৬॥ 

তাহা দেখিয়া অত্যুজ্জল-কান্তিমতী . খ্রীনীলাম্বরপত্ঠী অতুল-আনন্দভরে 

সহান্তে বলিলেন_'অয়ে ! নবদ্বীপচন্দ্র ! এই হস্ত-বন্ধন কি জন্য তাহ! তুমি জান 

কি অথবা জান না” ? «বিশ্বস্তর উত্তর করিলেন”__«আর্বে, ইহা বিবাহ-কর্দে 

মঙ্গলের নিমিত” ॥৫৭॥ 



৪২৬ শ্রীন্মীগোবণঙ্গ ৮-পু$ 

সা পুনরপি সহলং সহসম্মং জগা্-_-..গৌরন্ুন্দর ! ন'জানালি।: বিস্তারিত- 
যুবজন-কুমারন্ত মারন্তয (8) পত্ত্যাং পত্যুর্বশীভাব-দম্পাঁদনায়েদং বন্ধনং নবন্ধনং 

নবমুবনো। যন্মন্তান্তে। প্রীগৌরো মহ হুদন্ পুনরতাষত-_'ভুদ্রভাষিণি ! 
ভদ্রমমুতভৃতং ভবত্যা? ॥ ৫৮ ॥ 

অনেন গৌরবচনেন গৌরব-চনেন (৭৫) জাতমন্দাক্ষ-মন্দাক্ষরং (ক) ভদ্রং 
ভদ্দেমিতি লপস্ত্যাং স্ত্রীসভার্ধ্যায়াং (৭৬) ভার্য্যায়াং নীলাম্বরম্ পরাস্থ তু বাগাস্থ 

বামাসুতশ্মিতাননান্ু ৭৭) ভ্রীগৌরঃ পুনরুবাচ ॥ ৫৯ ॥ 

(18) বিস্তারিতে। যুবজনানাং কুমারঃ ক্রীড়। যেন তশ্ত কামন্ত ॥ ৫৮ ॥ 
(৭৫) গৌরব-চনেন গৌরবেণ খ্যাতেন। কে), জাতৎ যনন্দাক্ষং লঙ্জ। চেন মন্দমস্পষ্টং 

অক্ষরং মর তর যথা! স্তান্তথা, (৭৬) স্ত্রীণাৎ সভা স্ত্রীপভং তত্র শ্রেয় ২0৭) 
ব(মং মনোহরং যথা স্তাত্তথা আন্তং প্রস্থতং ম্মিতং ধেন ত।দৃশমাননং যাসাং তান্র ॥ ৫৯॥ 

তিনি পুনরায় সানন্দে ও হাস্য স্হকারে বলিলেন-«গৌরমুন্দর তুমি জাননা, 

পতিকে পত্বীর বশীভূত করিবার জন্য ইহ! যুবক-যুবতী-জনের ত্রীড়া-বিস্তারক 
কন্দর্পের বন্ধন. যাহাকে নব-যুবকগণ নবীন ধন বলিয়া মনে করিয়৷ থাকে”। 

প্রীগৌর যু হাস্য করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন-ভদ্রভাধিণি! আপনি 
উত্তম (ভাল) অনুঙব করিয়াছেন” ॥৫৮] 

গৌরের এবম্িধ গৌরব-যুক্তবাক্যে স্ত্রীর্দিগের সভামধ্যে শ্রেষ্ঠা নীলাম্বরের 
ভার্ধ্যা লঙ্জাজনিত অন্ফটাক্ষরে “বেশ ! বেশ! এই কথ! বলিতে লাগিলে 
এবং অস্তান্ঠ রমণীগণের বদনে মুছু মধুর হান্তের উদয়, হইলে পুনরায় শ্রীগৌর 
বলিলেন ॥৫৯॥ 



পঞ্চদশ আস্বাদঃ। ৪২৭ 

“মাতামহি! ম| তামহিতাঁং বাণীং পুনরালপেঃ, স্বভাবেনৈব হি মানবা মান- 
বাহুল্যং কৃর্বান্তে দাঁরাণাং মদারাণাং (৭৮) মহাবশতামায়ান্তো মায়াং (৭৯) 
তোষয়ন্তি, তত্র পুনর্ভবাদুশীভিরেবমাশংমিতে শংসিতেভানামিব তেষাং কদাপি ন 

ভবিষ্যতীতি ॥ ৬০ ॥ 

এবং বল্ল ভ-ভুদদেবাহভুদদ০বাদ্বাহ-পল্ণি । 
পুজ্যাঃ শুভাধিবাসত্ত্য ভীবক! ৮৮০) ভ্ডাবতকামলঃ ॥ ৬১ ॥ 

অথ শুভবিবাহ-বাসরে বাসরেশ্বরেইভ্যুদিতে গঙ্গঘনরমে নরমেব্যচরণে৷ ভগবান্ 
স্নানাদিকং বিধায় দেবতাঃ পিতৃংশ্চ পূজয়ামাস ॥ ৬২ । 

(৭০) মদন আরে। গতির্ধাসাং, (৭৯) মানা নু জীবেষু স্ত্রীবশেধু সৎস্থ তুষ্যতি 

সংলারানেশ-দর্শনাৎ ॥ ৬০ | 

(৮০) ভাবকো। জনয়িা৷ অভূদেব, ভাবেন প্রেমণ। কে।মলঃ ॥ ৬১ ॥ 

«মাতামহি ! আপনি পুনরায় এরূপ অহিতকর (অকল্যাণকর বাক্য বলি- 

বেন না। যেহেতু, মানবগণ স্বভাবতঃই প্রচুর মান প্রদান পূর্বক মদগমনা 
পত্রীগণের অত্যন্ত বশ্যত৷ প্রাপ্ত হইয়া মায়ার সন্তোষ মাধন করিয়া থাকে । 

তাহাতে পুনরায় আপনাদের তুল্য মহিলাগণ এইরূপ আশা! করিলে শ্রেতহস্তীর 

হ্যায় সেই মানবগণের কখনও মঙ্গল হইবে না” ॥৬০॥ 

এই প্রকার ম্মেহ-কোমল বল্পতবিপ্রও কন্যার বিবাহকর্ম্মে শুভ অধিবাস 

করা ইয়াছিলেন ॥৬১|॥ 

অনন্তর শুভবিবাহের দিনে সূর্য্য উদ্দিত হইলে নরগরণের সেব্যচরণ (ধাহার চরণ 
নরগণের সেবার যোগ্য সেই) ভগবান্ বিশ্বস্তর গন্গাজলে ম্বানাদিকৃত্য করিয়! 

দেবতা ও পিতৃ পুরুষগণের পুজা করিয়াছিলেন ॥৬২॥ 



৪২৮ ্বীল্রীঢোরাঙ্গ চল্পুঃ॥ 

ষদার্ছয়ামীস স €দনতাঃ পিত়ী- 
নপি প্রভুঃ সপ্রণয়ং ষথাষথম্। 

তদ। ভূ ভাচম্তহপি নিজ নিজং বিধিং ৮৮১) 
বিজতিন্ঢর সাধুমসাধুমপ্যহের 0৬৩1) 

সসাদরশ্থ্য প্রভু বিধানঢেত। 
নিজং নিজ €ুদনমমংসঢভাত্মস্। 

তন প্রণামাচরণা ছ্বিলজ্ভিত1- 
স্তঙেব চাত্যস্ভমসাধু ০সনিতের ॥ ৬৪1) 

তদেবং পিতৃযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরেণ নির্ববাহিতে হিতে কৃতে চ ক্ষৌরবিধো 
বিধৌতপিচয়। (৮২) নিচয়া নিতম্ষিনীনামুদর্তনং মুদর্তনং ৮৩) গৌরম্য 
বিধাতুমাজগ[)ঃ ॥ ৬৫ ॥ 

(৮১) বধ ধৈবতাতু-পিতৃত-পাপকমদৃষ্টম্ । ৬৩॥ 

(৮২) শ্থধৌতবন্ত্া, (৮৩) মুদৎ বর্ত॥তীতি তাদৃশং মুদ্র্তনমূ ॥ ৬৫। 

যখন প্রতু প্রীতির সহিত যথাবথভাবে দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের অর্চন! 
করিয়াছিলেন, তখন তাহারা (দেবতা ও পিতৃপুরুষগণ) নিজনিজ অনৃষ্টকে সাধু 
এবং অপাধু উভয় প্রকারই জ্ঞান করিয়াছিলেন ॥৬৩॥ 

প্রভুর সমাদর বিধান হেতু তাহার! নিজনিজ দৈবকে উত্তম মনে করিয়াছিলেন 
এবং তিনি প্রণাম করায় তাহারা বিলজ্জিত হইয়া সেই দৈবকে অত্যন্ত 
অসাধুই মনে করিয়াছিলে ॥৬৪॥ 

এইরূপে যজ্জেশ্বর গৌরচন্দ্র পিতৃজ্ঞ এবং অতঃপর মাঙ্গলিক ক্ষৌরকর্ধ 
সম্পন্ন করিলে তখন ধৌতবস্ত্রা রমণীমণ্ডলী গৌরের সুখকর উদ্বর্তন করিবার জন্য 
আগমন করিলেন ॥৬৫। 



পঞ্চদশ আজম ৪২৯ 

কপুর-কুস্কুম-সুতামতিমাত্রপিক্রাং 
চগীরস্যয ষদ্বপুষি তা লিলিপুহরিদ্রাম্ । 

তত্তত্র কাঞ্চনরুচাবস্ভবল্মুটধৰ 
স্পন্শেন কেবলমমুষ্য অুখহ যযুক্তাঃ 0 ৬৬11 

উদ্বর্তয়ভ্তাশ্চরণং তদীয়ং 
কত্ঠা»*চন জ্তজ্ভসবাপায হস্তঃ। 

সত্য চিরা্ষ সঙ্গমবাপ পদ্ম 

পচ্ল্পেন গাড়ং পরিষন্ব5েজ ভম্ 0 ৬৭)। 

কাচিৎ্, প্রগল্ভা! বনিভা নিঢজানক 
নিধায় ভন্্যো রুমভিস্পুশভ্ভী | 

মন্ত্রী ম5নাজন্য্য শ্বর্ণরজ্ভা 
ময়ীং গদাং ভং ৮৮৪) এঞ্রতবমাচকত্ম্পে ৮৮৫) ॥ ৬৮৮ & 

(৮৪) তম্ উরুং, (৮৫) অত্র কম্পেন তং ব্যঙ্গ্যং, নস্ততত্ত রতির্বাঙ্গা ॥ ৬৮ ॥ 

তাহার। গৌরের দ্রেহে বে কর্পূর-কুঙকুম-যুক্ত অত্যন্ত-পিষ-হরিদ্র লেপন 
করিয়াছিলেন, তাহার সেই কাঞ্চনবর্ণ অঙ্গে তাহা বুথাই হইয়াছিল, কেবলমাত্র 

তাহার স্পর্শে তাহার! সুখলাত করিয়াছিলেন ॥৬৬। 

কোনও এক রমণী যখন তাহার চরণ উদ্বব্রন করিতেছিলেন তখন তাহার 

(এ রমণীর) হস্ত জড়ত। প্রাপ্ত হইয়াছিল। মনে হয়, করপন্ম চরণপন্মের সঙ্গপ্রাণ্ত 

হইয়! দীর্ঘকাল তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিল ॥৬৭॥ 

কোনও এক প্রগল্ভা রমণী নিজের উরুদ্বয়ে তাহার উরুদেশ স্থাপন পূর্ব্বক 
তাহা স্পর্শকরিয়। মন্মথের নুবর্ণকদলী-ব্ূপিনি গদ|] মনে করতঃ (যেন ভয়ে বস্ততঃ 
রতিভরে) তাহা (ঠাহার সেই উরু) কম্পিত করিয়াছিলেন ॥৬৮॥ 



৪ ৩০ শ্বীঞ্ীগৌরাঙ্গ চন্পু্। 

লিম্পন্ত্যমুস্ক্োরসি কাচিদন্য। 

€স্পুশ্্য হচ্ক্তন ভনুকুহালিম্। 
বিতর্ক্য কামস্থ্য ভুজঙ্গমাস্ত্রং 

০রাসাঞ্চিতাঙ্গী ভক্প5ভাহভব্ কিস্? ॥ ৬৯ ॥ 

স্ঢন্গ নিজ তস্থ্য নিধায় বালু 
বিলিম্পন্ভী কাচন সুপ্রগল্ভ1। 

কন্দা-দভ্ঞাবল-হস্তবুক্ষা। 
সিহ্দেদ নুনং ভয়তলালচিত্তী॥ ৭০। 

পরা করাভ্যামতি০েকামলাভ্ভযাং 
শটনঃ শটনস্তত্তয মুখং লিছেলপ । 

কুলাঙ্গনা-লজ্জিত-ুধর্যযহারি 

গ্রবং ভিয়) তণ পিদধাবসুভটাম্ (৮৬9১ 11৭১ 

উদ্বর্ত্যমাতন বদঢন ভয়ীঢপৌী (৮৭) 
লিমীলয়ামীস যুগং ভদাক্ক্ষীঃ 

(৮৬) অমুভ্যাং করাভ্যাং॥৭১॥ (৮) আসা শিশ্বস্ত€ঃ, (৮৮) তাপাৎ ভাবানাং কম্প- 

স্বেধাদীনামবলোকনাৎ দর্শনাদ ভয়েন ॥ ৭৯ । 

অন্ত কোনও রমণী হস্তদ্ব।রা তাহার বক্ষস্থলে লেপন করিতে করিতে 

রোমাবলী স্পর্শ করিয়া কি কামের ভূজগাস্ত্র (ের্পাস্ত্) বিতর্ক করতঃ ভয়ে 

রোমাঞ্চিত গাত্রী হইয়াছিলেন ॥৬৯॥ 

অতিশয় প্রগল্ভ অপর কোনও এক বনিত। নিজন্কন্ধে তাহার বাহু ধারণ 
করিয়া লেপন করিতে করিতে মনে হয়, কন্দর্প হস্তীর হস্ত জ্বীনে ভয়ে চঞ্চলমনা 
হইয়া ঘন্মধুক্ত। হইয়াছিলেন ॥৭০। 

অন্য এক রমণী অতিকোমল করযুগলের দ্বারা ধীরে ধীরে ভাহার 
মুখ লেপন করিতেছিলেন। মনে হইল যেন তিনি কুলাঙ্গনাগণের লজ্জা ধৈর্য্য 
হারি এমুখখা নিকে ভয়ে হস্তঘয়ের দ্বারা আচ্ছাদন করিতেছিলেন 1৭১।| 



পঞ্চদশ আক্বাদঃ॥ ৩৯ 

নিজাঙ্গ সংস্পর্শন 'চঞ্চলানাং 
ভাবাবলাকান্স,ভঢেয়ন তাসাম্ (৮৮)॥ শ২॥ 

স্গন্ধিততঢলন ভদীয় 0কম্পা_ 
নভ্যঞিভৃং কাচন সংপ্রপার্ষ্য । 

তত্র (৮৯) প্রবিউ্রং যমুনা-প্রবাঢহ 
শশাক ধর্ত্ং স্বমঢনা ন মীনম্॥ ৭৩। 

ততঃ কৃতে সমাগমে স্রানবেলয়া নবেলয়! (৯০) সরতরঙ্গিণ্যা রঙ্গিণ্যা (৯১) 
নীতয়া কুলবধ্বে! বদ্ধোৎসাহং সাহংপুবিবকা (৯২) বহুলগীত-বাদ্য কলকলে 
বলমানে মঙ্গলোলুলুধ্বনি কলয়ন্ত্যস্তং স্বাপয়াঞ্চক্র।ঃ ॥৭8॥ 

(৮৯) তত্র যমুনা-প্রবাহে কেশরূপযমুনাগ্রবাহে ॥ ৭৩ ॥ 

(৯*) নূতন-জলেন, (৯১) রঙ্গপন্ঠীতি বা তয়! নীতয়া, (৯২) অহং পূর্ববমহংপূর্ববমিত্যহং- 
পূর্ধিিক। তয়। সহিতাঃ ॥ ৭৪ ॥ 

সেই রমণী যখন তাহার ব্দন উদ্বর্তন করিতেছিলেন তখন বিশ্বস্তর 

তাহার অঙ্গ স্পর্শে চঞ্চলাবনিতাগণের কম্পন্থেদাদি ভাব দর্শন করতঃ যেন ভয়ে 

নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন ॥৭২॥ 

অনন্তর কোনও রমনী সুগন্ধি তৈলের দ্বার তাহার কেশ অভ্যঙ্গ 

করিবার জন্য তাহা প্রমারিত করিয়া সেই কেশরূপ যমুন! প্রবাহে প্রবিষ্ট নিজ 
মনোমীনকে ধরিতে সমর্থ হইলেন না ॥৭৩॥ 

অতঃপর স্রানের সময় উপস্থিত হইলে কোনও রঙ্গিণী (রঙ্গবততী) রমণী- 
কর্তৃক সুরধনী হইতে আনীত*নৃতন জলের দ্বার! কুলবধূগণ উৎসাহভরে “ আমি 

পূর্ব্বে আমি পুর্ববে” এই কথা বলিতে বলিতে তৎকালে সমুখ্িত বনহুগীত ঝাছাও 
কোলাহলের মধ্যে মঙ্গলমূচক উলুউলুধ্বনি করিতে করিতে গৌরকে -স্নান 
করাইয়াছিলেন ॥৭8॥ 



৪৩২ শ্রীল্গীগৌরাঙ্গ চম্পুঃ॥ 

স্পশ্র-র।সা-করলক্সকাচস্তঃ কে) 
অ্রচেকুশ্ৰঙ্গাদিন ০হস-ক্ুভ্ীও । 

স্রর-জ্বনম্ভী (৩) সলিলস্বয ধারা 

5গীঢর গিরী০শে ৯৪) শুশুচেভে পতিভ্ভী ॥ ৭%। 

অঙ্গানি চগীরন্ত্য বিভান্ভি ভি স্বস়্ 
তচ5ভাহঙ্গরাঢগণ করিস্যতভিহজ কিম? 

হতীবন গঙ্গাসলিলং তদঙ্গ০তাহ- 

পসারক়ামাস যুভং ক্ুঢ্ষেব তস্ 0৯৫) ৭৬ ॥ 

(ক) জুন্দরং পর্ন যাসাৎ তাস!ং রামাণাৎ করেণ হস্তেন, পক্ষে স্পর্ববামাণাৎ দেবশীণ!ং 

কিরণেন লব্ধকান্তেঃ, (৯৩) স্ুরনদী গঞ্গ তস্তাঃ জলন্ত ধার], (৯৪) গিরীশে 

সরস্বতীপন্টো গৌরে বদ্ী গৌররূপে পর্বতে পক্ষে গৌরবর্ণে শিবে ঘদ্ধী ধবলনর্ণে 
হিমালয়ে ॥ ৭৫ ॥ 

(৯৫) তম্ অঙ্গরাগম্ ॥ ৭৬ ॥ 

দেবস্ত্রীগণের কিরণ হইতে কান্তি প্রাপ্ত হুমেরুর শুঙ্গ হইতে নুরধুনীর 

জল দ্বারা যেমন গৌরবর্ণ মহাদেব অথবা ধবলবর্ণ হিমালয়ে পতিত হইয়া শেভ। 

পায় সেইরূপ ললনাগণের সুন্দর পর্ববিশিষ্ট কর হইতে কান্তি প্রাপ্ত ন্বর্ণকুন্ত 

হুইতে গঙ্গাজলের ধারা গোৌররূপ পর্বতে অথবা সরম্বতী পতি গৌরের অঙ্গে 

পতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥৭৫॥ 

গৌরের অঙ্গ কল স্বরং শোভা পায়, সুতরাং তথায় অঙ্গরাগে কি 

করিবে এই বলিয়৷ যেন গঙ্গাজল ক্রোধযুক্ত হইয়া তাহার অঙ্গ হইতে এ 

অঙ্গরাগকে দূর করিয়।ছিল ॥৭৬| 



পঞ্চদম্ আঙ্াদঃ ৪৩৩ 

স্গস্যাপসারায় ভৃশং প্রবৃতীং 

জলং সমাচঢ্লোক্য তদঙ্গরাগঃ 1 
তদ্বারনার্থং দৃঢমালিলিঙ্গ ৯৬) 

ঞ্রচবং ত০তোহমুস্ত তদাপ রাগমস্ ॥৭৭॥ 

তদঙ্গ সচঙ্গন জলস্ ০রাঁচি-৫৯৭) 
নিজং বিনউং সমঢবক্ষ্য ভীতা7।। 

০কচিত্তদঙ্গং ন পরিস্পৃশন্ভঃ 
কিং বিন্দঢবাহমুষ্য বিচেলুরভ্রে ৯৮) ॥ ৭৮৮ ॥ 

পলায়িতাচঢত্ত জলবিন্দতেবো যদ্ 
ব্যর্থং তদাসীদ্ গগচণ স্ফিতা1 য্খ। 

গীত বক্ভুবুঃ প্রভু কায়কান্তয! 
ভুচমৌ পতিত ভু নিশাভ্ততভাটয় ৯৯) ।৭৯ 

(৯৩) অন্টে।হপি স্বস্ত অপমারণায় প্রবুণ্তং আলিঙ্গতি, তস্ত রাগঞ্চ গ্রাপ্রেতি | ৭৭ ॥ 

(৯৭) জলন্ত নিজং ধোচিঃ শুক্ুদর্ণং নষ্টং বিলোক্যঃ (৯৮) অনুষ্য জলস্ত অন্রে আকাশে ॥৭৮॥ 

(৯৯) হগ্দ্র।ক্তজলৈঃ ॥ ৭৯ ॥ 

আপনাকে অপমারিত করিবার জন্ক জলকে অত্যন্ত প্রবৃত্ত দেখিয়া 

ঘেন তাহার বারনের নিমিত উহাকে দৃঢ় আলিঙ্ঈন করিয়াছিল, সেইহেত এ জল 
উহার রাগ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৭৭। 

গৌঁরের শ্রীমঙ্গের সঙ্গবশতঃ জলের নিজ শুরুবর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়। 
কতিপর জল বিম্দু কি ভয়ে তাহার অন্গম্পর্ণ না করিয়া আকাশে গমন 

করিয়াছিল ॥৭৮।॥ 

সেই জলবিদ্দু সকল যে পলায়ন করিয়াছিল এবং তাহারা যে আকাশে 

অবস্থান করিতেছিল তাহাতে দুইটা প্রয়োজন মিদ্ধ হইয়াছিল। প্রভু অঙ্গকান্তি 

তাহাদের কতকগুলি পান করিয়াছিল এবং অবশিষ্টগুলি ভূমিতে পতিত হইয়। 
হরিদ্র। জল কর্তৃক পীত হইয়াছিল |৭৯| 



৪৩৪ ল্লীশ্গীগৌরাঙ্গ চম্পূ্ ॥ 

তদেবং মঙ্গল্ানং নির্বছা প্রযোদ-পাথোধাববগাহা নিজিনারী পণিতা- 

(১০০)স্ত1? কুলবনিতঃ সু্গনন্নকোমলেন গাত্রমার্সিন-চেলেন গৌরম্য কলেবরাদ্ 

বারাং নিকরানপনরয়াদাম্ুঃ ॥৮০| 

তঢতা। নলং কান্ডতিজিত-ক্ষপাকরং 
পটং ব্সানঃ শুশুঢভ শচীসুত 

ঘথ শরলীরদজী লতি ভং 
মহামহাভচ্ছ্রিখরং হিরল্সযম্॥৮১) 

এবং 'ধাম্মিক-সমুহাধ্যে শ্রীবন্পভাচার্য্যে নানাদ্রব্যপাদ্ধং নান্দীমুখশ্রাদ্ধং 

কৃতবতি সর্ন্বগুণ-পাত্রীং তম্ত পুক্রীং কুলবনিত|ঃ কৃতমঙ্গলম্বানিতাঃ সমুদ্ৰ্ভ 
সাবধানং কারয়ামাস্্ আনম্ ॥৮২। 

(১০) দেবনারীভিস্ত্বতা:, “পণস্থতো" ॥ ৮০ ॥ 

এই প্রকারে দেবললনাগণবন্দিত। সেই কুলরমণীগণ গেটেরের মঙ্গল স্নান 
সম্পন্ন করাইয়া তাহাকে আনন্দ মাগরে অবগাহন করাইলেন। অতঃপর সুম্মন ও 

স্বকোমল গাত্র মার্জজন বস্ত্রের দ্বার তাহার কলেবর হইতে জলরাশি অপমারিত 

করিলেন ॥৮০॥ 

অনন্তর শরৎকালীন মেঘমালা বেষ্টিত সুব্ণময় মহাপর্বত-শুঙ্গ যেমন 

শোভা পায়, সেইরূপ শচীনন্দঃ শুভ্রকান্তিতে চক্র্কে পরাজয় কারি অর্থাগ চন্দ্র 

অপেক্ষা ও শুভ্রবর্ণ নূতন বদন পরিধান করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৮১। 

এই প্রক।রে ধাম্মিকগণের শিরোমণি শীীবল্পভাচার্য্য নান! দ্রব্যের দ্বার! নান্দীমুখ 

শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলে কুলবনিতাগণ তাহার সর্ধবগ্তণময়ী কন্যা লক্ষমীকে উলু উলু 
প্রভৃতি মাঞ্ঈলিক শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে লাবধানে স্নান করাইয়াছিলেন ॥৮২॥ 



পঞ্চদশ আক্বাদঃ। ৪৩৫ 

তত*৮চ ষ' ষাত্তি কুতলোচিভ। ভ্রিয়! 
ভত্তদ্বিধাঢনন মহাকুতৃহউলঃ। 

ধরান্মুরাদি-শ্বভুগম্ভতভভোজটন- 
রূপি প্রচপঢ্দ তদহঃ সমাগুতাম্ 0৮৩ 

তদাচ গৌরবিধুরবি-ধুপমান্দযমবলোকমানো লোকমানোৌচিতং (১) স্বমন- 
সীদং নিজগাঁদ _'অহে। ! রমণীওয়। দ্রিবণাবপানম্য বসানম্থয সান্ধ্যমেঘবসনম্ ॥৮৪। 

ইদানীং খলু_ 

রবিঃ প্রিয়াণাং কিমু পছ্িনীনাং 
সন্দর্শনীঢমাদ_বিভঙ্গকর্তন্ । 

পিওসুন্ সমুদ্র নিজষানবাহা ন্ 
 প্রভিজ্ুদ্ধবারুণভামুপতি ॥৮-৫॥ 

(১০১) জন-সম্মানোচিতং ॥ ৮৪ ॥ 

অনন্তর অন্যান্য ঘে থে কুলোচিত ক্রিয়া ছিল, মহাকৌতুহলের সহিত 

সেই সকল বিধানের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকলের ভোজনের 

দ্বার সেই দিন সমাপ্ত হইয়াছিল ॥৮৩॥ 

তখন গৌরচন্দ্র সূর্ধ্যাতপের মন্দতা দেখিয়া নিজের মনে জনগণের 

সম্মানোচিত এই কথা বলিতে লাগিলেন। আহা! সান্ধ্য-মেঘবসন-পরিহিত 

দিবাবলানের কি রমনীয়তা ! ॥৮৪॥ 

এক্ষণে-_রবিপ্রিয়পন্মিনীগণের দর্শনানন্দভঙ্গকারী সমুদ্রজল পানেচ্ছু 

নিজ রথের অশ্বগুলির প্রতি যেন ক্রুদ্ধ হইয়া! অরুণবর্ণ ধারণ করিতেছেন ॥৮৫। 



৪ ৩৬ ীলীগৌরাঙ্গ চল্পুঃ | 

অথপা-- 

প্রিয়ীবহলাকায় সত্গান্ছ সক ত্র 

বিলাল শীঘ্রৎ প্রযিষাআ্ুরক্তম্ ॥ 
বন ভ্রমণ ভ্রু ভগত্ডাশব্গান্ 

স্বাশ্রান্ প্রভীবাতিব্রুঘাহুক্ু০না হত ৪৮৬. 
উপস্থিতেন প্রিয়-পাল্ুনীনাং 

লি০য়াগ দ্রঃ০খন কিশ্ুষ্গ০েরোচিঃ | 

০তজঃ ক্ষয়ং বিন্দতি রাগিেনা যদ 
বাঢং ব্যথ০স্ভ প্রিয় বিওলস্তান্ ৪৮ ৭॥ 

প্রাগ দিগ. যুবত্তা। বর-০কীকুঢেকন 
সিগ্রঃ সহআ্রাংশু-স্রগণ্ড,ও (২) । 

পশ্চাদ্দিশ। ধর্ত,অপারিতঃ কিং 
ব্লাগাল্গয়া নিস্পভ্তীহ সিচন্গী 0৩) ৪৮৮ 

অথব। প্রিয়ার দর্শনের নিমিত্ত আমার ওতশসুক্য দেখিয়া শীঘ্র অস্ত 

গমনের ইচ্ছুক হইয়! অনেক ভ্রমণ হেতু দ্রুতগমনে অসমর্থ নিজ অশ্বগণের প্রতি 

যেন অতিশয় ক্রে।ধে অরুণ বর্ণ হইয়াছে ॥৮৬। 

প্রিয় পদ্মিণীগনের উপস্থিত বিরহ দুঃখহেত উঞ্ণরশ্মি দিবাকর কি 

তেজঃক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছেন ? যে হেতু প্রিয় বিরহে অনুরাগিগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়! 

থাকে ॥৮৭| 

পূর্্বদিগজপিনীযুবতী পরম কৌতুকভরে সূর্ধযবূপ সুন্দর রক্তব্্ণ 

কন্দুককে নিক্ষেপ করিলে রাগে (সুষেির অরুণ কিরণে) অন্ধ্যা পশ্চিমদিগবধু 

উহাকে ধাঁরতে ন। পারায় উহা কি সাগরমধ্যে পতিত হইতেছে ॥৮৮| 



পঞ্চদশ আক্কাদঃ | ৪৩৭ 

ম্নানং বিঢলাক্যান্থজিনীং দ্বিঢরক 

স্তংষ্গার্থিতঃ করবিনীং প্রষাতি । 
বীতিঃ প্রসিদ্ধা খলু কামুকানাং 

প্রীভিঃ ক্ুচিল্ স্ফিরতাং প্রযান্তি ৮৯ 

এবং যুদা বদতি তচতসি গৌরচঢ্ছ্র 
চত্দ্রানঢনাডুগণরজ্রবিভ্ষণাট্যে। ॥ 

শ্যামান্থর। (৪) হদি রতি পরিবদ্ধস্রম্ভী 
রাত্রিঃ প্রিঢকব নিকঢ্ট সমুপস্থিতাভুৎ্ষ ৪৯০ 

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলামৃতে বিবাহ-পূর্ববকৃত্যং নাম পঞ্চদশ আস্বাদঃ 
জজের 

(১০২) ন্ুধ্যন্রপন্ুন্দ রকন্দুকঃ, (৩) রাগান্ধয়। স্ধ্যরাগেন অস্ধয়। মণিন-লোচনর়1, অস্ত।পির।গেণ 

অন্ধ কন্দুকং ধর্ত,ং নপার্য়তি। (৪) শ্ঠামমগ্বরমীক1শমেব শ্যামান্বরং যস্তাঃ ॥৯* ॥ 

কমলিনীকে মান দেখিয়া তৃষ্ণাযুক্ত ভ্রমর কৈরবিনীর প্রতি গমন 
করিতেছে । যে হেতু কামুকগণের প্রীতি কোথাও স্থিরতা৷ প্রাপ্ত হয় না_-ইহাই 
গ্রসিদ্ধরীতি ॥৮৯॥ 

এইরূপে গৌরচন্দ্র আনন্দে মনে মনে বলিতে লাগিলেন চনক্দ্রূপ বদনে 
তারকাগণরূপ রত্বভৃষণ ধারিনী নীল আকাশরূপ নীলাম্বর পরিহিত রাত্রি, হৃদয়ে 
রতিবৃদ্ধি করিয়৷ প্রিয়ার ন্যায় নিকটে উপস্থিত হইল ॥৯০॥ 

ইতি শ্রীগৌরলীলাম্বতে বিবাহ পূর্ধবকৃত্য নামক পঞ্চদশ আস্বাদ ॥ 



ষোড়শ আবাদ । 

অথাগত্ভে চাকু ভঢবর প্রত্দো্ে 

বিভাবস্ুদ্দীপ্তি-বিচয়াগজন্সা (১)। 
অনঙ্গ- ২১ সত্ভাদ-নিভ্ভঃ সমন্ভা” 

সস্তার শ্রঙ্গার ইবান্ধকারঃ ॥১॥ 

বিভাবত্সৌ সাগর-বারি হাচধ্য 
| জলন্তানহাঙ্গারনিতিভ নিমগ্র্রে । 

ধৃঢমাহভডবদ্ষঃ প্রচ্চরঃ স এব 

প্বাস্তচ্ছতেলনাম্বরমাববার 1২1 

(১) বিভাবসোঃ শুধ্যন্ত উদ্দীপ্রি-বিয়োগাৎ জন্ম যন্ত, পক্ষে বিভাঁবানাং আলম্বনাম্ স্থু 

অতিশ্ন উদ্দীপ্তয। বিরহেণ চ জন্ম যস্ত। (২) অনঙ্গমাক।শং মনশ্চ। শ্।মন্ত্রমুভয়ত্র 

সমানম্ ॥১ 

অনন্তর অতিরমণীয় প্রদৌোষকালে বিষয় ও আশ্রয় আলম্বনের অতিশয় 

উদ্দীপন ও বিরহে সঞ্জাত মেঘের স্থায় কৃষ্ণবর্ণ শুঙ্গার যেমন সর্বতোভাবে মনকে 

আচ্ছন্ন করে, সেই প্রকার সূর্ধ্য প্রকাশের বিয়োগে জাত মেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার 

সর্বতোভাবে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল ॥১॥ 

প্রকাগুজ্জ্বলন্ত অঙ্গার তুল্য দিবাকর সাগরজলমধ্যে নিমগ্ন হইলে যে 

প্রচুর ধুম উত্থিত হইয়াছিল তাহাই যেন অন্ধকারচ্ছলে গগণকে আবৃত 

করিয়াছিল ॥২॥ 



০যাঁড়শ আঙ্গাদ £ ৪৩৯ 

কিচম্বাদ্ধতোকাত্সক-সব্ঘকটাচেে 
প্রজ্ভ্বাল্য দীপং ভরণিং প্রতীচী। 

ব্যধান্সসীমুব্ররি তত্তদীচয়' 
ধুমন্তমঃ উকভবঢতাহুভ্রমণ্ড কিম্ 0৩ 

ততস্তমক্ষাগুপটং বসাঁনাং 
প্রয়াং স্ুধাংশুঃ ক্ষণদীং (৩) শিতলাক্য । 

উদ্দীপ্তরাচগো। হই ভ£ঃ কঢরণা1-(5) 
পসারয়ংস্ততুরচয়াদিয়ায় 0৪) 

তঞ্চ-চক্ষুর্গোচরী কৃত্য শ্রীগৌরচন্দরস্ত কশ্চিচ্চতুরঃ সখা সচমণুকারস্তমাচষ্ট-- 
'শবদ্বীপবিপো ! পণ্য পশ্য। কিমিদং পুর্নদিগ্থনিতায়া উর্ধীবিকির্ণকিরণ- 
কপটডোরক-সংবন্ধং মণিময়ং শিক্ষাভরণং প্রকাশয়তে ॥৫॥ 

(5) শ্ণদ। পাজং গ্রিগাং অথচ উ২সবদাং স্বয়ং, (8) পাগেহরাণমা গতিশ্চ। করেন 
ক্রণেন হস্তেনচ 19 

কিম্বা উদ্ধলোকরূপ-সুন্বরকটাহে পশ্চিমদিথধূ সুর্ধ্যরূপ-দীপ প্রজ্ভবালিত 
করিয়। মনি (কালী) প্রস্তুত করিতেছিল। তাহা হইতে উত্থিত ধুম কি তিথির 

চ্ছলে তথায় ভ্রগণ করিতেছি ? ॥৩॥ 

অনন্তর কামী ব্যক্তি অন্ধকারপুঞ্জের ন্যায় নীলব্ণ-বসন-পরিহিত্া আমন্দ- 

দায়িনী প্রিয়াকে দর্শন করিয়া রতির উদ্দীপন হওয়ায় হঠপুর্ববক হস্তের দ্বারা এ 

বনন অপদারিত করিয়। সত্বর বেমন তাহার সহিত মিলিত হয় সেইরূপ চন্জর 

অন্ধকারপুঞ্জরূপ-বসন-পরিহিতা প্রিয়া-রজনীকে দেখিয়৷ অরুণবর্ণ হইয়া হঠাৎ 
কিরণের দ্বারা এঅন্ধকারপুঞ্জীরূপ-বস্ত্র অপসারিত করতঃ সত্বর উদ্দিত হইল ॥8| 

এঁ চন্দ্রকে নয়নগোচর করিয়। শ্রীগৌরচক্দ্রের কোনও এক চতুর সখা চগৎ- 

কৃতভাবে তাহাকে বলিতে লাগিলেন । হে নবদীপচন্দ্র! দেখ ! দেখ! ইহা 

কি পূর্ববদিগ্ধনিতার উদ্ধ বিক্ষিপ্ত কিরণরূপ-রজ্জ।-সংবদ্ধ মণিময়-ন্র্ণাতরণ 

প্রকাশ পাইতেছে ॥৫॥ 



৪8৪০ শ্লীক্সীগোরাঙ্গ-চম্পূঃ । 

কিম্বা তীয়েব ম্বললাটে সমপিতং চন্দন-চিত্রকঃ | উত্তাহো তস্য এবান্তস্থিত- 
তাম্বলদল-স্ফটিকমণিময়ঃ সমুদ্গকঃ | কিন্বা। বিবাহ-যাত্রাসময়ে তবন্তং নীরাজযিত্বং 
তয়া গুহীত্ং মধ্যবিরাজীন্দাবরং বরং কাস্তপাত্রম্ ॥৬। 

আহোনশ্বিদি ভবদ্বিবাহ-মহেক্ষণায় তয়োন্তোলিতং মুগমদতিলক-ললিতং 

লপনং। অথবা ভবদৃবিবাচোৎসবশোভভার্ঘং অরসমুদয়ৈঃ সযুদ্দীপিত্োহয় 

নহাদীপ? ॥৭| 

কিন্বা। ভবছুপঘম-মণ্ডপ-মগুনার্থং মরীচিমিষবটী--(৫) নিবদ্ধো বর্ত,ল- 
*চন্র(তপে। দেবৈরুক্তোল্যতে | অথবা কিমেবং বিতক্যতে স্বয়ং চন্দ্র এব ভবৎ- 

পরিনয়োৎমবমন্দশনায়োদেতি পশ্থ পশ্য ॥৮॥ 

(৫) প্টী রগ্ন 2 1৮| 
পর 

একি 

কিন্ব। এ পুর্বদিধধু-কত্তৃক্ই নিজললাটে গ্রদন্ত চন্দন-তিলক।  অথব! 

আহে! ! উহ্বারই মধ্যে তাণ্ব,ল-দলযু্ত-ম্ফটিক মণিময় সম্পুট (কৌটা) । কিছ 
বিবাহের জন্য ঘাপ্রাকালে টোমার নীরাজনের নিমিত্ত তৎকর্তৃক গৃহীত মধ্যে শীল 

কমল-বির|লিত উত্তম কাংসপাত্র ॥৬। 

অথবা! তোমার বিঝাহোৎ্সব দর্শনের জন্য এ পূর্বদিথধূ ম্বগম্দতিলকবুক্ত 
সুন্দর পিজবদণ উত্তোলন করিয়াছে । অথবা তোমার বিবাহোৎসবের শোভার 

নিমিত্ত দেবতাথণ এই মহাদীপ প্রজ্জপিত করিগাছে ॥৭॥ 

কিম্বা তোমার বিবাহমণ্প সজ্ভুত করিবার জন্য দ্রেবগণ কিরণরূপ-রজ্জ- 
বদ্ধ গেলাকার চন্দ্রাতপ উত্তোলন করিতেছে । অথবা জাগি এপ্রকার কি 

বিতর্ক করিতেছি ? স্বয়ং চন্দ্রই তোমার পরিণয়োৎমব দর্শনের নিমিত্ত উদিত 
ইইতেছেন। দেখ দেখ! ৮) 



পা এডমিন, 

০ম্যাড়শ আস্বাদঃ। ৪৪১ 

নবদ্বীপ-বাসা সনুজ-নিকর গৌরশশিচেন। 

বিবাহীচেয়দানীমপি কুরুথ কিং নোছ্ভমমবে | 

ইভীন ঢভ্রাঁধনাক্ণিভ তনুক্ক০তভালি-ভ-করঃ 

খগপ্রাটনঃ ক্রোশলধিকমুদয়ং ষাতি শশভিঙ ৯ 

নিধায় নিধু-পারদং নভসি ৫শলখনন্র-৬১ হুশ্বিনৌ 

স্ুপর্ল-ভিষঢ্জী ত০মা1-নিলয়পুমচ,র্ণাকটরঃ (3) 
বিশুদ্ধিকতি-বাঞ্জয়। প্রকৃরুততো হস্ত সংঘর্ষণং 

চরন্ভি খলু তারকানিক রক তবাতুক্খ কণাঃ 0১০। 

(৮) খন্বঃ টিবধমদর্নপা্রমূ, (5) নিগয়পুমে। বুল ইতি খ্যাতঃ ॥১০। 

হে নবদ্বীপবামী মানবগ্ণ ! গৌরচন্দ্রের বিবাহের নিমিভ্ভ তোমরা এখনও 

উদ্যোগ করিতেছ না কেন এই বলিয়। ঘেন শশধর ক্রোধে রক্তবর্ণশরীর 

হুইয়। কর (হস্ত পক্ষে কিরণ) উত্তোলন পূর্বক পক্ষিগণের শব্দ দ্বারা আহ্দান 

করিতে করিতে উদয় প্রাপ্ত হইতেছেন ॥৯॥ 

দেববৈগ/ অশ্বিনীকুমারদ্বয় চন্দ্ররূপ-পারদকে মাকাশরূপ প্রস্তরময়-খলে 

রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় অন্ধকাররূপ গুহস্থিত ধুত্রচুর্ণ (ঝুল) সমূহের 

সঙ্গে উহাকে ঘর্ষণ করিতেছেন | তারকা-সমূহ চ্ছলে তাহারই কণ!। দমকল উত্থিত 

হইতেছে ॥১০| 



৪৪২ ক্্ীক্লীগোৌরাঙ্গ চম্পু ॥ 

সং'ীণয়ন্ কুনলয়ং মছুন। কড্রণ 

সংনদ্ধয়ন্ স্বজনকং নিতরীং সমুদ্রমূ । 

তারাণলা-ললি তধামধরঃ স্ুবৃচতো 

বাং হরভাযখিলঢশাক-ভমাংসি রাজ ৮৮) 0৯১ 

আয়্হ সমাতলাকা ভবাসলং »ণশো 

ছ্যতি প্রুবং ০প্রপ্ন,রমুদৃশীং শশী । 

গ্রতিক্ষপং ঘর্ষভি ০খোপছেল ভলু- 

স্তদীয়চ্র্ণা স্যড়চেব। ভবন্ত)মুঃ 0১৯) 

(৮) কোমণেন কিরণেন ঠকববং ৭ বন্ধরন্ নঙ্ষনাধলা। পলিতং খাম 

ক ধণতীতি সঃ হুনতবো রাঙা চন্মোহন্ধকরান্ হাম্ম। অগঢ অগ্েন কে বলিন। (পাজস্বেন) 

5ম ধলসং গীণদ মন্ সনুদ্বং রি স্বচেশাণাং কং গং বয়ন খুক্াবপ্যা ললি5ং ধাম গৃহং ধবগাতি 

সঃ শবুনুঃ সাচ্চ বি ৫2 বাজ। দি ছঃখানি ১৩ দুণীকবোতি 1১১॥ 
পিএ, 

আজ ৩ ০ “তি 

স্বগোন-চত্র কোমলকিরণের দ্বারা কেরবণ্ে প্রফুল্িত করিয়া এবং নিজ 

পিতা সমুদ্রকে অতি বদ্ধিত করিয়া তারঞশমুহের দ্বার! শ্ণ্দর কান্তিধারণ করতঃ 

সমস্ত জগতের অন্ধকার হরণ কাঁরতোছেন ॥ পক্ষে মচ্চরিত্র রাজা অল্প করের 

(রাজন্বের) দ্বার! ভূনগুলবাদিগণের প্রীতি বিধান করিয়া পরিপাটার সহিত নিজ- 

প্রজাবর্গের সুখ বৃদ্ধি করিয়৷ মুক্তাবলীর দ্বারা শোভিত সুন্দর গৃহে অবস্থান করতঃ 

সকল লোকের দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন ॥১১। 

এই শশধর তোমার নির্মল নশ দেখিয়া এ প্রকার কান্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক 

হইয় প্রতি রাত্রিতে আকাশরূপ প্রস্তরে নিজের দেহ ঘর্ধণ করিয়।৷ থাকেন। 

এ নক্ষত্র সমূহ তাহ! রই চূর্ণ ॥১২। 



০সাডশ আতম্মাদঃ । ৪৪8৩০ 

নিতলোক্ চন্দ্র ভিমিরং পলাকডত 
নতভ্রবাং ভ্রীরিৰ ভাবকং মুখম্। 

প্রচমাদসাচপ্পাতি চ ইকরবং ভশং 
তদীযচক্ষনিকুরম্ককং যথা ॥১৩। 

গথ শুভবিবাহ-সময়ে সময়েতে সে আশচ্যা প্রহিতে হিতো  দা.মর- 

মমাজ্জো (১০) বসমাগোষমাজো (১১) শিশ্বস্তরন্য রস্যতমামল্উত্রিয়াং বর্তমারেভে 

|১৪॥ 
ততনান্পি5িা দিবাক্তন্তস্ত-রঞ্ডিতঃ 

পটে ব5ভভী 0গীরবপুত্যলভ্তগাস্ । 
পাশ্চাত্যক্ভ্ভচ্ছিখচর ভিরগ্রায়ে 

দিনাস্তসল্গযান্ুুদতধা রণী যখণ 0১৫॥ 

(৯) [মমুয়া ইতে] নিকটে আগে, (১০) দ।শীপুল্রগণঃ, (১১) রসমানন্দং আআ অনভিব্যাপ্য 
(জাষং সম।ক্ তৃধগীন্তাবেন বা আছ; গমনং যস্ত1॥১৪। 

(১২) ধোরনী পরম্পরা শরেনীত্যর্থঃ ॥১৫। 

তোমার মুখ দেখিয়া রমণীগণের লজ্জা যেরূপ পলায়ন করে সেইরূপ চন্দ্রকে 

দেখিয়। তিমির পলায়ন করে এবং তাহাদের চক্ষুঃসমুহ ঘেব্ধূুপ আনন্দিত হয়, 
সেইরূপ কৈরবলক্ল আনন্দ প্রাপ্ত হয় ॥১৩॥ 

অতন্তর গুভবিবানের সময় শিৰ্টবন্তী হইলে প্রীশচী-কর্তৃক প্রেরিত হিত- 

কারা দাসীপুক্রগণ পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া ভাথব|। উৎসাহ ভরে গমন করিয়া বিশ্ব- 

স্রর মতি শ্রখপ্রদ ভূষণ (বেশ) করিতে আরস্ত করিল অর্থাৎ ধাহাতে তাহার 

পরম সুথদায়ক হয় সেইভাবে তাহ।কে সাজাইতে লাগিল ॥১৪॥ 

গৌরের দেহে তাহাদের ক নট ত দিব্য কুন্তমপুষ্প (কুতমফুল) রঞ্জিত 

লোছিতবনন স্বণ্ণময় পশ্চিমাচ ণশিৎ রা ন্তে নান্ধ্যমেঘমালার ন্যায় নতিশয 

শোভা পাইতে লাগিল ॥১৫। 



৪88৪ শ্্ীক্পসীঢগীরাঙ্গ-চল্পর্। 

বিচিভ্রনচ্ীপলরাজি-মঞ্জুলং 
বচেভভী পচ্দে ভশ্তয অুপ্ণ-নৃপুরম্। 

প্রভা ভকালাভ্রাদি ভার্কমগুলীং 
পরিম্পশল্ভা ভ্যপসুর্ণাকং 0১৩) ষথা 0৯৬ 

ককুদ্ল ভী-১৪) শোন্ডিনি রক্তব্চক্র 

টহুসং প্রচ্ভোঃ শ্রঙ্লমাবভ্ভাচসে | 

স্রন্মরু-ম্্ঙ্গস্থিভ-সাল্গযঢমতঘ 

বিমুক্তচাঞ্চলা-শ তহ্ুঢদৰ ॥ ৯৭। 

শচীন্ুভঢস্যারসি মৌন্ভিকজ্রক 
সমদ্িতা ইতরধিকং বরাজ। 

যথাজ্ভ্বলাউ্টীপদ-পট্টমত্ধ্য ১১৫) 
শ্রণীক্কভ পারদলিন্দুরাজী ॥৯৮-) 

(১৩) উপহ্য্য কং চন্দ্রমণ্ডলম্ 0১৬ 

(১৪) কণুন্মতী কটিদেশঃ ॥১৭॥ 

(১৫) পটুঃ পেষণ প্রস্তর; পাঠে ব। ॥১৮॥ 

প্রভাতকালে সমুদিত সুগামণ্ডলকে স্পর্শ করিয়া চন্দ্রমণ্ডল যেরূপ শোভা- 

পায়, মেইন্ূপ তাহার চরণবুগলে বঠ্ত্রবণ্রত্বরাজিখচিত মনোহর শ্রবর্ণ- 

নৃপুর শোভ। পাইতে লাগিল ॥১৬। 

প্রভুর কটিদেশে শোভায়মান-রক্তবস্ত্রে স্ব্শশুঙ্বল স্ুমেরুশঙ্গস্থিত-সান্ধ্য- 
মেঘে ণিশ্চন-বিছ্যুতের ন্যায় প্রকাশ পাইলে লাগিল ॥১৭॥ 

শচীনুতের বক্ষঃস্থলে তাহাদের কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তামালা উজ্জ্বল-হেমপট্রের 

(সোনার পাট) মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ পারদবিম্দুসমুহের হ্যায় অধিক বিরাজ করিতে 
লাগিল ॥১৮|॥ 



ত০ষাডশ আন্বাদহ। 58৫ 

কুস্তৃস্ত রা5গাজ্ভ্বল শুত্তরীয্রং 
বাসম্তদাঢশ্যারসি শোভডঢত স্ম। 

হিরঞ্সয়াল্সন্দরসান্ুতদশ"- 

দঢেধাহক্ুণীঢদিব নদী জ্রবন্তী। ১৯। 
সলীজ্রঢজারস্থলসস্থ দিছু7িত 

পার্শছিচক সরস (৯৬) পিলম্বমা না 1 
ভটীন ব্ুন্দারক-গহ-ভ্রভডতা। কে) 

ধারাছতয়নামরনিম্নগাম্তসঃ ১৭) ॥ ২০॥ 

০রামীলি-০সীবী-০১৮) বরমল্লিমাল। 

গচঙ্গাত্তরাসন-৫১৯১ সরস তী চ। 
সন্রনারাজন্ভ তদ" তদীয়ং 

নক্ষাহগকাষাভদলং প্রয়াগস্ ॥৯৯। 

(১৩) ম্বপা উবঃস্থলস্য, (ক) শ্রম্কেপর্ধতস্ত টার, (১৭) সীতালকনন্দেতা।দিকরূপেণ 
|২০।॥ 

(১৮) সৌরী যদুন1, (১৯) উত্তরা ঙ্গঃ উত্তবীয়ণন্ম্ ॥২১। 

হিরগ্য়-মন্দরপর্ববতের সানুদেশের নিন্বে প্রবহমাণা রক্তবর্ণা সুরধুনীর ন্যায় 
তাহার বক্ষস্থলে কুনুস্তরাগরঞ্জিত উজ্জ্বল উন্তরীয়বস্ত্র শোভা পাইতে লাগিল 

॥১৯॥ 

মন্নাঞ্নীনলিলের সীতা ও অলকানন্দা নামক দুইটা ধারা দ্বারা দেবগৃহ 
মুমেরুপর্বতের তটের ন্যায় উভয়পার্থ্ে বিলম্বমান মল্লিকামালা দ্বারা তাহার 
বক্ষম্থল দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥২০| 

যথায় রোমরাজি বনুনা, উৎকৃষ্ট মল্লিকামাল! গঙ্গ! এবং উন্তরীয়বন্ত্র সরস্বতী 

বিরাজ করিতেছিল, তাহার সেই বন্ঃ তখন বহুল পরিমাণে প্রয়াগের অনুকরণ 

করিয়াছিল |২১।॥ 



89 ৬ দদী শ্রীগৌরাঙা-চ ০৮৪ । 

নানাস৭ি আর্মবিচিভ্রসাধণ- 
ছিভলণং কমন ত্য বাচতে 

জয্াবন্তাং কাঠ-গদাং নু চাক্রা 
বন্ধ তস্তিঞ্জয়পাজঢেলখ স্ ৪৯৯৪ 

০কয্ুরঞিচল্দ্র পলজ্গালবুক্ুং 

বিজততদ। তন্য) কঢরা ররাজ । 

যগ।কিণং ভান্ুকর-প্রাফল্লং 
গাধুত আকা তব তং সত্রোজসূ ৯৩ ॥ 

শস্যাপিতাহ্্রলিদত্লে গরুত্ড়োপলা7া! (৯০) 
৫৬ম্যাশ্মিকা-ককে) হস্য কুচিশ্হ,ত-হেমভী গা । 

ভন্ত্যাপ্সাচতাপমিভ্িমব্রস ভ-৫৯৯) মি০ত্তাুলি- 

০শ্চজ্জাভু বাসমকরিস্যত গন্ধফ্ণলযাস্ ২২) ॥ ২৪ ॥ 

(২৯) মরকমণিযুক্তা, (ক) ঠৈমী স্তবর্ণমল উদ্মিকা অঙ্গুরীয়কং, (১২) অব্রসতাং 
অচঞ্চপগ্খাঃ, (২১) চম্পক-কপিকাধাম্ 1২8 

কোনও একদাস তাহার বাহুতে নানা প্রক!র মণি ও স্বর্ণ দ্বারা বিচিত্র 

অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিল । বোধ হয়, এ বাহুকে জয়শীল কামের গদা মনে 

করিয়া তাহাতে পিখিত জয়পত্র বন্ধন করিয়া দিয়াছিল ॥২২॥ 

ইন্্নীলমণি শ্রেণীবুক্ত কেয়ুর ধারণ করিয়া তাহার কর তখন সুষধ্য- 

কিরণে প্রফুল্প মধুকরগণ পরিবেষ্টিত রভ্তকমাণর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল 

॥২৩। | 
মরকতমণিগয় ন্বর্ণানুরীয়ক ঠাহার অগ্কালদলে অর্পণ করিলে এ অঙ্গুলি 

কান্তিতে তাহার (অঙ্কুরীর) স্বর্ণভাগ বিলুপ্ত হইয়াছিল। 'ভ্রমর যদি কখনও 
অচঞ্চল হইয়া চম্পককলিকাতে বাস করিত, তাহা হইলে তাহার উপমা প্রাপ্ত 

হইত ॥২৪॥ 



০ষাড়ম্শ আম্বাদঃ। ৪৪৭ 

কর্মদ্বতয় মকরকুগুলষুগ্াস গ্রাং 

তস্তাপি তং পরিবিলপ্বিতমসাররাজ। 
অভ্ভাচ্ি ভহ€ প্ুুচির-০হ মসঢরীজ পত্র- 

ভ্বষা! প্রজছ্বয়মিবাসমবধাণ-রঢেতাাঃ ৯৩) ২৫। 
তস্য মুদি, মুকুটং তদাদিিতং 

উনকঢকাটিঘটি তং বভীতভমাস্। 
পুল্লগোব্রশিখঢর হিরঞ্মচয় 

কবীর রিশ্থি-৩৪) শশিমগ্লং যথা ॥১৬॥। 
নাসিকাসন্ু তদাস্ত্ চিত্রকং 

চন্দন হরিসন্দিরাখাকম্। 

০কনচিদ্ বারচি পুষ্পধন্মঢেনা 

দিপাশক্ভিরিব (১৫) টধর্সযতভিদিনী 0৯৭। 

(২৩) অদ্মবাণরেতা!ঃ কামরতো।ঃ ॥২৫। | 

(১৪) সুকটাগ্রাণাং রশ্মি সাম্যম্ ॥২৬। 
(৯৫; ঘযমশার হ'ত খ্যাতঃ|২৭| 

৫ জি আযতনাজেডরজ রা) 

ঠা্থার কর্ণদ্বয়ে অপিত শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট মকর-কুগুল-যুগল দোছুল্যমান হইয়। 
মনোহর স্বর্ণ-কমলের দুইটা পত্রভূষিত মদন ও রতির ধ্বজার ন্তায় শোভা পাইতে 
লাগিল ॥২৫।॥ 

অনন্তর তাহার মন্তকে অণেকা গ্র-বিশিষ্ট মুকুট অর্পণ করিলে তাহা স্বর্ণময় 

পূর্র্বগিরি-শিখরে রশ্ি-বিকীরণকারী চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় অত্যধিক শোভা 
পাইতে লাগিল ॥২৩৬। 

অতঃপর কোনও দান তাহার নাসিকায় চন্দনের দ্বারা পুষ্পধন্বা৷ কন্দর্পের 

ধৈর্য্যনাশী দিব্যশক্তি-নামক অস্ত্রের ন্যায় হরিমন্দিরাখ্য তিলক-রচন। করিয়। 

দিল |২৭॥ 



৪৪৮. ্ীক্ীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ। 

তস্ত্য চন্দনরনেেন কল্পিত 

পত্রভঙ্গীরলিতে তদ' বচ্ডী ॥ 
অভউ্মীভিথি-শশাঙ্কমগ্ডল - 

০ক্রাড়মধ্যগত-ভারকালিব্খ ॥৯৮-॥ 

নগিচ্ছিদ(ভন্মলত়োভ্ঞব-দ্রতলঃ 
তুচর্চিচিত। তস্য তনর০শোভডভ। 

স্থচিজিতং কূপারতসন 8নকধা (২৬) 

হিরগ্রায়ং ০দনকুল€ (৯৭) বরং মথাঁ ॥৯ন 

তন্তনিসতগগণ সদনাহ রা প্রণ্জঞাঃ 

স্বর্ণরজাভরতণরবভভাবলম্ । 
ব্ল্চন্দ০নোডত-র্লতেসরলম্তরাং 

নবানুরাঢেগেণ ত০তভাহপাযলম্তমাম্ 0৩০) 
আত চপ টিজার" ১১ রানার ১১ 

(১৬ 'অনেকধা, (২৭) দেবদেহং পাম উতাথঃ ।১৯। 

তদনন্তর তাহার পল!টে চন্দনের দ্বারা রচিত-পত্রাবলী অষ্টমীতিথির চক্দ্রমণ্ডলের 

অস্ক-মধ্যস্থিত তারকা-শ্রেণীর ম্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥২৮। 

প্ঞ্রাবলী রচনা ও চন্দনের দ্বারা শচচ্চিত তাহার কলেবর তখন রজত-রসের 

দ্বারা অনেক প্রকারে সুচিত্রিত (আষ্ট সুবর্ণময় দেব-প্রতিমার ন্যায় শোভ। পাইতে 

লাগিল ॥২৯। 

প্রভুর শরীর স্বভাবতঃ মনোহর ; স্ুবণ ও রত্বভরণ সকলের দ্বারা তাহার 

ততোধিক শোভা পাইতে ল।গিল । তাহাতে আবার মাল্য ও চন্দন-রূসের ছারা 

তাহা আরও শোভা বিস্তার করিতে লাগিল এবং তাহাতে নবানুরাগের দ্বারা তাহা 

তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে শোভা পাইতেছিল ॥৩০॥ 



ষোড়শ আম্বাদঃ। ৪8৪8৯ 

এবং শ্রীবল্লভাচাধ্য নে চার্ধ্যপদনেকসখী-সমুদায়েন (২৮) সমুদাইয়েন (২৯) 

ললিতেন কলিতেন (৩০) কল্যাণকরণেনাভরণেনাভয়োজ্জ্বলেন চন্দনেনা- 

নন্দনেনানঙ্গোন্দীপনেন কু্কুগাদিন। মাদিনা বসনেন চ লক্ষমীরলঞ্চজে ॥৩১॥ 

গাল্যার্পশাঢনহসি গৌরস্ুন্দনে 
রুন্ধযঃ কি5ম০ত কুটিলাভুজং ভব। 

অঢতা লিবধুণামি গুঢণর্িমানিভি 

প্রচেদ্য কাচিলিববন্ধ কুুম্তলা ন্ ॥৩২। 
0ক০েশ নিনচ্দ্ধ প্রণঢয়ন তবণী- 

কত্যাপি তঃ ক্ুন্দজ-গর্ভঢকোহুভাও্ (৩১) 
আবর্তমতধ্য হরিদশ্রজায়াঠ (৩২) 

০শ্রণীব শুক্লচ্ছদ-বিক্ষিরাণা স্ ০৩৩) 0৩৩ 

(২৮) অথ্য।ঃ শ্রেঠাঃ সভ)ঃ সাধবাঃ অনেকাশ্চ খাত সথ্যপ্তাসাং বুশেন। (২৯) মমুদ। 

সানন্দন অয়ন শু ভানহ বিধিনা পলিতেন, (৩০) গৃহীতেন ।৩১। 

(৩১) গভকঃ কেশমপ্যমাল্যং, (৩২) যমুনায়াঃ, (৩৩) (শ্রেতপক্ষ-রাজহংসানাম্ ॥2৩॥ 

এই প্রকারে শীবল্পভাচাধ্যের ভবনেও নেক শ্রেষ্ঠা ও সাধ্বী মখীমগ্ডলী 

সানন্দে সুন্দর শুভাবহ-বিধানে কল্যাণকর ও উজ্জ্বল-প্রভাসম্পন্ন আভরণ, আনন্দ- 

দায়ক চন্দন, অনঙ্গোদ্দীপক কুদ্ুম।দি ও ম্ন্ভতাজনক অথব। সুখকর বসন গ্রহণ 
করিয়া তন্্ার! লক্ষমীকে অলঙ্কুত করিয়াছিলেন ॥৩১॥ 

গৌরশ্রন্দরকে মাল্যপ্রদানকালে এই কুটিল-কুন্তল-সমুছ কি তোমার বানুকে 
রুদ্ধ করিবে? সুতরাং আমি ইহাদিগকে রজ্, দ্বার! বন্ধন করিয়। দিতেছি--এই 

কথ। জানাইয়া৷ কোনও সথী তাহার কেশ-কলাপ বন্ধন করিয়াদিলেন ॥৩২॥ 

প্রণয়-পুর্ধবক্ বেণী-রচনা করতঃ কেশ বন্ধন করিয়া তাহাতে কুন্দ-পুষ্পের 
মালা অর্পণ করিলে এ মালা তখন মমুনার আবর্ত-মধ্যে শ্বেতপক্ষবিশিষ্ট 
রাজহংসশ্রেণীর ন্যায় শোভ। পাইতে লাগিল ॥৩৩| 



৪৫০ শ্বীল্মীগৌরাঙ্গ-চল্পুহ 

০কশান্গকারালি ক-চজ্রখণ্ড2য়া- 

পিবাদ-ভঙ্গায় কিগম্ভরে ভতচষ়াঃ। 

ভন্ব্যাং 0৩৪) শ্রুতিপ্রাস্ত-বিসারি সন্দতে 

স্রবর্ণ-মুক্ত।ভরণং কয়াচন 0৩৪) 

লীগন্তাভরণস্থ্য হোৌভ্ভিক-তভিঃ কেশাদধেণ লহ্ঘতেতে 

ভন্ত্যাঃ ০স্তাত্তি বদন্তি কেচন জন। ষ্্তল সভ্াং ভে । 

সতাতন্্রতদচ্দে। মুখং (৫) সিতক্রচিং মত্ত্রী গরীত্ং নিজং 
ব্যাদায়াননসাগততস্ত্য ভসত০স। 0৩৬১ দন্ডঞালিব্রাভাস ত 0৩৫ 
বিদ্য,ও. স্ফির। যদ ভঢেবলননীরদান্ত্ে 

তস্যাস্ত্রতধা যদি ঘনোদয়েভ ভ-পউ.ভ্ঃ (৩৭) । 

সীমন্ভবর্তিপরিলক্ষি ত-মুভ্ভমন্ত্যা 0৩৮) 
৫হমং তদ্দোপমিতি০মভি বিভ্ডষণং তক 0৩৬! 

(৩৪) তগ্যাং গঙ্গা: 1৩৪ 

(৩৫) গাক্ীমুথং, (৩৬) তমসঃ বাঠোঃ1৩৫। 
(৩৭) ভ-পংক্জিঃ নক্ষরশ্রেণী, (৩৮) পরিলন্থিত। মুক্ত ঘ্ন।৩৬ 

লক্ষ্মীর কেশরূপ অন্ধকার ও ললাটরূপ চন্দ্রখণ্ড উভয়ের বিবাদ ভগ্তনের নিমিভ 
কি তাহাদের মধ্যে কোনও সখী কর্ণপ্রান্তবিস্তারি শ্ুবর্ণময় মুক্তীভরণ প্রদান 

করিতেছিলেন ॥৩৪। 

কোন /কান ব্যক্তি বলিয়া থাকেন ঘে, তাহার সীমন্ত ভূষণের মুক্তাসমুহ 

কেশের অধোভাগে লম্বমমান ছিল ; তাহ সত্য নহে। পরস্তু ইহাই সত্য ষে, 

তাহার বদ্দনকে চন্দ্র মনে করিয়া নিজমুখ ব্যাদান পুর্ব্বক গ্রাম করিবার জন্য আগত 

রাহুর দন্ত-নকল প্রকাশ পাইতেছিল ॥৩৫॥ 

নবীন-মেঘ-মধ্যে যদি বিগ্য,ৎ স্থির হইয়া থাকে তাহার নিম্সে ঘদি নিবিড় 

নক্ষত্র-মালা উদ্দিত হয়, তবে তাহা সীমন্তন্থিত-লম্বমান মুক্তীবিশিষ্ট সেই 

স্বর্ণাভরণের উপমা প্রাপ্ত হয় ॥৩৩৬। 



ম্লোড়শ আস্বাদঃ। ৪৫১৯ 

তস্ত। মুচখ নৃততন-পীতনেন 6৩৯) 
লিচলখ কাচিদ বন্ুপত্রভঙ্গীঃ্ ॥ 

সত্ব তদাস্থং কনকান্জং কিং 

ন/বিক্ষতাস্সিম্সধুমক্ষিতকৌঘ: 1৩৭1 
প্রপাস্ত্যথো গৌরবিচধাক্প্চে। যুবাহ 

তঢ তাহহৃথঃ কর্ণপুণঢট বিভিবণম্ 
ঈ-ভীরক্রিত্বা সহসাননা সখী 

ন্যধাতচয়াঃ কাঞ্চন-কুগুলদ্বম্ 0৩৮৪ 
চগীরস্থ্য দুষ্টিসমচয়হজ্ যদি ক্ষতেরতাং 

দৃষ্টী তদ মস সখী ভ্িযমাপ স্ততীতি ॥ 
উল্ত্তাপরালিরকত্রোঞ্ড শুচিসিন্ধ-পঙ্ষ- 

সও্কজ্জলস্ত 6৪০) কিমু তত্র স্রখয়ালিম্ ৫১) ॥৩৯॥ 

১৮, (৩৯) নবীনকুস্কুমেন ॥৩৭। 
(9০) শুঙ্গা র-সমু্র-পঙ্করূপো মঃ সৎকজ্জলঃ, (৪১) তত্র দৃষ্ট্যোঃ আলিং সেতৃম ॥৩৯। 

কোনও মখী তাহার মুখে নুতন-কুস্কুমের দ্বারা বহুপত্রাবলী লিখন 

করিয়াদিলেন | তীহার মুখখানিকে স্বণ্কমল মনে করিয়া কি তাহাতে মধু- 

মক্ষিকা-শ্রেণী প্রবেশ করিতেছিল ॥৩৭। 

হে কর্ণপুটদ্বয়! তোমরা গৌরবিধুর বচনাম্বত পান করিবে। সেইহেতু 
তোমাদিগক ভূষিত কর! উচিত । এই কথা বলিয়া সহাস্ত-ব্দনা কোনও 

সখী সেই-কণদ্য়ে দুইটা ন্বর্ণকুণ্ডল পরাইয়। দিয়াছিলেন ॥৩৮| 
গৌরকে দর্শন করিবার সময়ে যদি নয়ন-যুগল (আনন্দজনিত) অশ্রঃমোচন 

করে, তাহা হইলে আঁমাঁর সখী লজ্জা প্রাণ্ত হইবে-এই বলিয়া অপর কোনও 

সখী কি শূঙ্গার-সমুদ্রের পদ্করূপ সুন্দর কজ্জলের মনোজ্ঞ রেখ দ্বারা এঁ নেত্রদয়ে 

সেতু নিম্মাণ করিয়াছিলেন ॥৩৯। 



৪৫২ শ্মীক্গীগৌরাঙ্গ-চন্পুহঃ | 

না০সহসি €গীরস্থ্য মুখারলিন্দং 
আম্ন্ততস্তাং বুভুষচ়কসাম্। 

ইতি ব্রভলাণা তিলক স্চাকু 
মুক্তাথ্ তন্যামপরণ দধার185) 

রচঢ্ক্1 ষথ। শ্সসি ভস্য্য ভথাহধঢবাহাপি 

তস্মাল শক্ষাসি বিজিভুমমুং কথবিও 
তদ্যাব০কেন দশনচ্ভদ ! রঞ্জয়ানি 

স্রামিভুযদীর্সয লিলিচিপইপরয়! স তন ৪৪১) 

কণ্টস্বতেনন ভব ত1 নন গীরচন্দ্র 

০স্তীষং সচমস্যতি ষুথমঢভা। ভবন্ত্ । 
অভ্ডা্চয়ানি বন্দ্ধেতি নিগন্য কাচিদ্ 

৫গ্রচবয়কাদি-মণিভষণমাদতধহত্র 1৪২) 

হে নাসিকে ! তুমি গৌরের মুখারবিন্দ আদ্রাণ করিবে । অতএব আমি তোমকে 

প্রচুর পরিমাণে বিভুষিত করিব-.এই কথা বলিয়া অন্য কোনও সখী তাহার সেই 
নাদিকায় স্তচারু-তিলক ও মুক্তা ধারণ করাইয়া দিলেন |8৪০॥ 

হে অধগ! তুমি যেমন রক্তবর্ণ, বিশ্বস্তরের অধরও সেইরূপ রক্তবর্ণ। 
সৃতরাং তুমি কোনও প্রকারে তাহার এ অধরকে জয় করিতে পারিবে না। অতএব 
আমি তোমাকে যাবকের দ্বার! রঞ্জিত করিব-_-এই বলিয়া অপর কোনও সখী 
তাহার সেই মধরকে ঘাবকের দ্বারা লিপ্ত করিয়াছিলেন ॥8১॥ 

হেকগ! তোমার শব্দে গৌরচন্দ্র ঘথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিবেন, এইজন্য 
আমি তোম।কে বহু-প্রকারে অচ্চনা করিব_- এই কথা বলিয়া কোনও সখী 
তাহার কে ক্টহ!র প্রভৃতি মণিময় অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন ॥৪২)। 



তমাড়শ আক্াদত। ৪৫৩ 

তস্ত্য] স্তঢেনী চন্দন-পত্র ভঙ্গ! 
মাটল)-৮ দটত্ুব্ভভূঃ কয়াচি। 

গ্রস্ত হল্সন্দির-বশনার্থং 
ক্কিং স্থাপি০তী কানকপুর্ণকুত্ভী ৪৩৮ 

উঢরাজচয়ান্মধ্যবিলন্ষিনিক্ষ€ 

চত্দরাশ্মান্ট»গ্ং বিররাজ তত্থাযাঃ। 

পুর্লাপ্রিশ্বঙ্গ বয় মধ্যন্তী 
নিল্লণঞ্জনঃ পর্ন কলঃ শশীব 1৪511 

সখাান্িিভ' বক্ষসি তহি তস্য 
গুরপ্রভ্ভীঢতা (৪২) আ্রুরবজআনীব। 

চাধাস্থলাল্লাসি-স্ুধাতশু ক্কান্তা ৩) 

লক্ষভ্তরগালা। 088) নিভরাং দিদীত০েপ 18৫) 

(৪২) গুর্বব্য। প্রভয়। আট্যে পক্ষে বুহস্পতি-গ্রভয়া আটো, (৪৩) ম্যস্থলে উল্লানী চন্দরকান্ত- 
মণির্ঘস্ত।ঃ, পক্ষে মধাস্থলোল্লামিনা চন্দন কান্তা, (৩৪) নক্ষত্রমাল1 সপ্তুনিংশতিমৌক্তিকহারঃ, নগ্র- 

শ্রেণী চ 09৫) 

তাহার স্তনদয় চন্দনাস্কিত পত্রভর্গি এবং কোনও সব্বী-কর্তৃক প্রদভমাল্য 
স্চলের দ্বারা গৌরের হৃদয়মন্দিরে প্রবেশের নিমিত্ত স্থাপিত ছুইটা স্বণ্ময় পূর্ণ_ 
কুম্তরূপে কি শোভা পাইতেছিল ? ॥৪৩॥ 

তাহার স্তনদ্বয়ের মধ্যে বিলম্বম।ন চন্দ্রকান্তমণি-রচিত নিষ্ধ (পদক) পূর্ব্বা- 

চলের শৃঙ্গবয়ের মধ্যবর্তী পুর্ণকপা-বিশিষ্ট নিষ্ষপক্ক-চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে- 

ছিল ॥88| 
বৃহস্পতির প্রভাযুক্ত অন্তরীক্ষের মধ্যস্থলে শোভমান চন্দ্রের দ্বারা রমণীয় নক্ষত্র- 

মণ্ডলীর ন্যায় তখন অত্যুজ্জ্বল প্রভাযুক্ত লক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলে সখী-কর্তৃক প্রদত্ত 
মধ্যস্থলে চন্দ্রকান্ত মণিদ্বারা শোভমান নক্ষত্রমালা-নামক সেপ্তবিংশতি মুক্তারচিত) 

হার অতিশয় দাপ্তি পাইতে লাগিল ॥৪৫। 
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কয়াপি সখা? নিহিতস্তদান্থ্যা 

বন্গ-স্যযনর্ঘ5 শতমস্টিহীরঃ (8৫) 1 

অচঢধা। বিসারা স্সি শুভ্রকা ০ভ্ত- 

ভক্তি-সচন্দাহ ৫৬) উব বারাজী 0৪৬ 

বালু! যুবাং দুল্ল ভ-ভাগ্যভাঢ্জী 

চগীরন্য কণ্ঠিং স্পুশথঃ পুরণ (৪৭) সঞ্ ॥ 
ভত০তাহর্চয়ানীতি নিগন্ভ কাঁচি 

আুন্ণ০কিয়রমধভ তত 08৭) 

মালাযপ্রদানাবসঢর কথ খিং 
কচ্রী যুবাং মা কুরুতং বিলহম্। 

তদর্গনু্কাচসিসং দদানী- 
কুযক্তাঙ্গদং তত্র যুযাজ কাচিও 7৪৮ 

(9৫) 'ওন্নামক্ঠার-বিশেষঃ, শতলতিকহারঃ, (১৩) ম্মিতচন্রন্ত কিবণসমূহ হল 0২ ৬৭ 
(১৭) পুরা "প্স্পশণঃ আখ ॥৪৭| 

অনন্তর তাহার বক্ষে কোনও সখী-কর্তৃক প্রদত্ত মহামূল্য শতযষ্টরি-নামক-হার 
নিন্মে বিশ্তারশীল মুছুহাস্তরূপ সুধাংশওর কিরণ-সমূুহের ন্যায় বিরাজ করিতে- 

ছিল ॥৪৬| 

হে বাহুদ্বয় ! তোমরা উভয়ে ছুল্প'ভ-ভাগ্যশালী, যেহেতু তোমরা গৌরের ক স্পর্শ 

করিবে । অতএব আমি তোমাদিগকে অর্চন| করিব_ এই কথা বলিয়া কোনও 

সখা তাহার সেই বাহুছয়ে স্থববর্ণ-কেয়ুর প্রদান করিয়াছিলেন ॥8৭| 

হে কর বগল ! মাল্যপ্রদানকালে তোমরা কোনও প্রকারে বিলম্ব করিও 

না। সেইজন্য আমি তোমাদিগকে এই উৎকোচ (ঘুষ) দতেছি__ এই কথা 

বলিয়া কোনও সখা তাহার পেই বাহুদ্ধয়ে অঙ্গদ (বালা) যুক্ত করিয়া দিলেন ॥৪৮| 



তোড়শ আস্বাদঃ। ৪8৫৫ 

€দীরাআ্সং কিমিদং বিধর্মাম ৪৮) তথ বদস্থ্য ষল্যী দহং 
দান্যস্তীং ভতিলকং শচীতনুভঢব ভ্যক্তডর1। কনিষ্ঠীমিমাম্। 
কুল্রায়ালসনামিকীমিতি ৫৪৯) বদন্তযন্য। সখী কান কীং 

রচজি০ণাজ্ভ্বলিভামমুত্র নিদচেধে সন্দল্সিতাতস্যাস্সিকাস্ 1৪৯1 
সখ্যানসিতং তলাহি ত-বাসচসাষু'গং 

সঅহসচ্চাচ্য তত্ত্যাজ্তনু'সতাত্শোভ্ডভ। 

বিবাহ-টলকট্যমঢহন বন্ধিঢেভা? 
মচন্যহুনুরাঢগাহন্ত রমান্ বভিগভিঃ (৫০) 0৫০॥ 

আসর্গয়ামি রস০ন বর-পার্শষাত্রা- 

কাচ্ল কুরু্ মৃদছুনাদসি তীরয়ম্ভী। 

(৪৮) মম বিধেরদৃষ্টস্ত পেদস্ত বিধেপাজ্ঞায়াঃ অনামকামামন্ুরীয়কং ধার্যমিতোবং রূপায়াঃ। 

1৪৯ আগং ক্ধীয় ভৃষয়েয়ং, উদ্রিকামনুবীয়কম ॥৪৯| 
(৫০) অন্তঃ জদয়ে অমান্ পরিমাণং অপ্রাপ্ন,বন্ ॥৫। 

আমার অনৃষ্টের এবং বেদবিধির এ কি দৌরাঝআ্য যে, শচীনন্দনকে তিলক 
প্রদানকারিণী এই কনিষ্ঠ। অঙ্গুলীকে ত্যাগ করিয়। আমি অনামিকাকে অলঙ্কৃত 
করিব_-এই কথা বলিতে বলিতে অন্য কোনও মখী মুদুহাস্থাযুক্ত-বদনে তাহার 

দেই অনামিকা লঙ্গুলীতে হীরকের দ্বার উজ্জ্বল ন্বর্ণাঙ্ুরী প্রদান করিলেন |8৯॥ 

কোনও সখীকর্তক অপ্পিত রক্তবর্ণবসনযুগল তাহার শরীর ঘচ্ছ'দন 
করিয়। অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল । মনে হয়, বিবাহ নিকটবতাঁ হওয়ায় 

আনন্দে অনুরাগ বদ্ধিত হইয়। হদয়ে স্থান না পাইয়া বহির্গত হইয়াছিল ॥৫০।॥ 

হে রসনে চেন্দ্রহার)! বরের পার্থ ঘাত্রাকালে তুমি মৃদু শব্দ করিও 

এই আমি তোমাকে অর্পণ করিতেছি-_অন্য কোনও সখী এই কথা বলিলে 



৪৫৬ শ্পীশ্ীগৌরাঙ্গ-চল্পু্ | 

লঙ্ষ্া! কটাক্ষ-বিশিটখরভি-্াডিতান্তা 
ভামানবন্ধ হসিভান্যমন্দ] নিতন্ম্বে 1৫১ 

পচ্দে যুবাং নুপুরহংসকাদিন্ডি- 
বিভিষচয়য়ং বরপাম্ধ সঙ্গচেম | 

যুনাং বিলম্বং কুকর্ুতং নহীতি কা. 
প্যভিব্রতপাণ? খলু তত ব্যক্ভুময়ণ্ 0৫১ 

লাক্ষারসালিচর০ণহন্র সমর্পয০স ত্ব- 
মতন্ত্যৰ ৫৫৯) তন্ত্য বন্ধ নদ্ধয়ি ভাসি রাগম্। 

এবং নিগগ্ দদতীং তমযুত্র লক্ষ্লী- 
লী'লান্বুজন সম ভাভুয়দালিচমকাস্ 0৫৩ 

(৫১) অস্ত আমিচপণন্ত রাগং রক্তিমানমিৰ, তন্ত গৌরস্ত গাগম্ অনুরাগম্ ॥৫৩ 

লক্ষী তাহাকে কটাক্ষ-বাণের দ্বারা তাড়ন! করিলেন। তখন এঁ সখী সহান্য- 

বদনে তাহার নিতম্বে চক্দ্রহার বন্ধন করিয়াছিলেন ॥৫১॥ 

হে পদদ্বয় ! আমি তোমাদিগকে ন;পুর, হংসকপ্রভৃতি অলস্কারের দ্বার! 
ভূষিত করিতেছি । তোমর। বরের পার্খে গমন বিষয়ে বিলম্ব করিও নাঁ_ 

কোনও সখী এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চরণযুগল বিভুষিত করিয়া- 

ছিলেন ॥৫২॥ 

হে লাক্ষারস (আলতা)! আমি তোমাকে সখীর এই চরণে প্রদান 

করিতেছি। তুমি এই চরণের রাগের (রক্িমার) ন্যায় গৌরের রাগকে 
(অনুরাগকে) অতিশয় বৃদ্ধি করিবে । এই কথা বলিয়া কোনও এক সখী লক্ষ্মীর 

চরণে লাক্ষারস প্রদান করিতে লাগিলে লক্ষমী লীলাকমলের দ্বারা তাহাকে তাড়না 

করিলেন ॥৫৩| 
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সাচ তয়। তড়িতা তামুবাচ সখি ! নিজকাধ্যে পণ্ডিতামি, যন্মাদেতাবস্তং 

কালং নানাবিধা টীঙ্গিতীন্যাচরিতবতীরন্যা? সখীর্ন তাড়িতবত্যসি, ইদাশীন্ত নিষ্পল্- 

বেষা যথার্থ-ভাধিণীমপি মাং তাড়য়সি ॥৫৪| 

অন্য] সহাসমাহম্ম-সখি ! প্রিয়সখীয়ং ত্বাং ন তাড়য়তি, কিন্তু প্রীত্য। 

পুজয়তীতি।” তচ্ছৃত্ব! বক্রীকু তত্রলদষনীস্তামবলোকয়ামাস ॥৫৫। 

ততঃ লোবাচ-_ প্রিয়সখি ! সর্ববাভ্যে। যত ত্রুদ্ধ্যি, তেনানুমীয়তেৎস্মাভিঃ 

কল্সিতো বেশস্ত্যং ন রোচতে, ততোহত্র দপণে দৃষ্টদিশ, যো যো বেশো মনোহরে! 
ন ভূতস্তং তং পুনঃ সম্পাদয়িষ্যাম” ইতি ক্রুবাণ। তদগ্রতো দর্পণমর্গয়াম।স ॥৫৬| 

লক্ষমীস্ত তত্রাত্মানমালোক্য গৌরযোগ্যং মত্বা পরমানন্দমবাপ। 
জা 

সেই নখী লক্মমী-কর্তৃক তাড়িত হইয়। তাহাকে বলিলেন__সখি ! তুমি নিজকার্ষ্যে 
পণ্ডিত! যেহেতু এতপময় পধ্যন্ত অন্যান্য সখীগণ নানা প্রকার ইঙ্গিত 

করিতেছিল, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে তাড়না কর নাই। এক্ষণে বেশ নিষ্পঙ্ন 

হইয়াছে, আর আমি যথার্থ বলিলেও তুমি আমাকে তাড়না করিতেছ ॥৫৪| 

অন্য এক মখী সহাস্তে বলিলেন-_সথখি! এই প্রিয়সখী তোমাকে 

তাড়না করিতেছেন না, কিন্তু প্রীতির সহিত পুজা করিতেছেন। তাহা শুনিয়া লক্ষ্মী 

জ বক্র করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥৫৫| 

অনন্তর মেই ঘখী বলিলেন__প্রিয়সথি ! তুমি সকলের প্রতি যে ক্রোধ 

করিতেছ, তাহাতে অনুমান হইতেছে যে. আমাদের রচিত বেশ তোমার রুচিকর 

হইতেছে না। অতএব এই দর্পণে দেখিয়া বল-যে যে বেশ মনোহর হয় নাই, 
আমর! পুনরায় সেই দেই বেশ সম্পাদন করি- এই কথা বলিয়া তাহার সম্মুখে 

দর্পণ শর্পণ করিলেন ॥৫৬| | 



৪৫৮" শ্লীল্জীতগীরাহা-চ.্পৃঃ। 

সা €লোৌকবক্ভিযুবভী-নিক্ষুরন্থতমৌলি- 
নিরষণানি স্ুষমাণি ৫২১ বিভুষণানি। 

সখাশ্চ বশরচনা-পরমপ্রবীণা- 
স্তন্মাশ কথং ন ভি ভন আ্রুষম1 বিচিত্রা ৪৫৭] 

অথ শুভযাত্রা-সময়ে সমুপস্থিতে শ্রীবিশ্বন্তরো দামোদরায়।মোদরায়াতিশ্রদ্ধয়া 

নমন্কৃত্য মাতরং মান্যানন্ানপি প্রণম্য তয় তৈশ্চ কৃত-মঙ্গলাচরণো! বধৃততৌ 

ধুততৌধ্যন্রিকনাদমদ্ং (৫৩) মঙ্গলনাদং কুর্ববত্যাং চতুর্দোলীমারুরোহ ॥৫৮|॥ 
যা খলু- 

দাঁচহা তীর্ণ ন্তুবর্ণপত্রজটি তা" রক্তাবদী তা সিউত- 
রঢজীটঘঃ খচিত মনা হরতটর স্টভরনটল-যুতভা। 

(৫২) স্থন্দরাণি ॥৫৭।. 

(৫৩) পুত: দুীকৃতস্তোৌযচরিক নাদস্ত নাগ্চ।পিশ্বস্ত যদো যেন তথাভতম্ 0৫৮ 
(৫৪) গণ্ঃ উপবানং, পিতানং চন্ত্রাতপঃ ॥৫৯। 

লম্মমী তাহাতে নিজ-অঙ্গ দর্শন করিয়া তাহা গৌরের যোগ্য মনে করতঃ 

পরমনন্দ লাভ করিলেন। তিনি ভুবনমধ্যবন্তী যুবতীগণের শিরোমণি । 
ভূষণসমুহও (অথবা ভূষণ-কম্ম) নির্দাষফ ও অতিশ্ন্দর। সখীগণও বেশ রচনায় 

পরম প্রবীণ । ম্ুতরাং বিচি শোভা হইবে না কেন ? 0৫৭) 

অনন্তর শুভঘাত্রার সয় উপস্থিত হইলে শ্রী/বশ্বস্তর অতি শদ্ধার সহিত 

আনন্দদাতা দামোদরকে নমদ্কীর এবং জননীও অন্যান্য মান্যবর্গকে প্রণাম করি- 

লেন। তাহারা কলে তাহার মঙ্গলাচরণ করিলেন। অতঃপর বধুগণ নৃত্যগীত 
বাগ্ধবণির গর্বহরণকারী অর্থাৎ অতি তুমুল মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলে তিনি 

চতুর্দোলীয় আরোহণ করিলেন ॥৫৮॥ 

যে দোলাটা দাহোথিত বিশুদ্ধ সুবর্ণের পত্র পোত) দ্বারা মণ্ডিত, রক্ত, 

শ্বেত ও নীলবর্ণ রত্বুসমূহের দ্বারা খচিত, অতিন্ুন্দর বনুত্তম্তযুক্ত, দ্বাদশ-দ্বার - 

বিশিষ্ট-উজ্জ্বল, তুলী, তুলারগদী) উপাধান ও চক্দ্রাতপের দ্বারা অতিমনোহর 



0্বাড়শ আস্বাদঃ। ৪৫৯ 

ভ্বারদ্বাদশ০কাঁভ্ভভ্বল। স্ুদধতী মুদ্। পতাকাং বরাং 
তূলী-গগু,-৫৪)-বিতান-মঞ্টীলতমা তরে বিমানং ষথা। 0৫৯॥ 

ততশ্চ শিবিকাবাহ-পুরুষৈস্তস্তাং চতুর্দদোল্যাং স্বন্ধে সমারোপিতায়াং_ 
শ্লীচগৌরদ্দেব-স্রষসা-লসদভ্ভরায়।- 

স্তস্ত। দি০্শো নিজক্ুচ। পরিমগ্ডয়ভ্ডযা?। 
আসীছ্বিমান-বিভঢতঃ খলু 0ষা বি০শে০ষ- 

ভ্যোগামিত। শমমবিন্দত ০সাহুপায০শেষম্ ৫৫) 0৬০] 
যানং সমারুহা বরং বিমানং 

০প্রাল্লাসয়ন্ ০কীমুদমাত্সক্ুচ্যা ৫৫৬)। 
0গৌঢের! ৫৫৭) লবদ্বীপপুঢ্রইস্থঢর চ 

প্রকাশিভামাপ ভদণ সমানম্ 7৬১৪ 
(৫৫) তন্তাঃ সকাশাদ বিমানানাং আক।শগামিতারূপো যো বিশেষঃ আশীৎ্, সোহাপি নিনুণ্তিং 

এপ ।৬০। 

(৫৬) কৌ পূথিব্যাং নুধং, পক্ষে কো খুদং কুখুধ-মমহং (৫৫5) গৌরে বিশস্তরঃ, অঙ্গরে 

আকাশে গৌরশ্ন্দ্রঃ ১১) 

এবং শীর্ধদেশে উৎকৃষ্ট পতাকধারণ করিয়। বিমানের (দেবরথের) ন্যায় বিরাঁজ 

করিতেছিল ॥৫৯| 

অনন্তর বিশিকাবাহক-পুরুষগণ সেই চত্তুর্দোলাটা স্বন্ধে তুলিয়া লইলে-- 

তাহ।র মধ্যভাগ ভ্রাগৌরদেবের সৌন্দধ্যে শোভা পাইত্তেছিল এবং উহা! নিজ 

কান্তিতে দিকসকল বিভূষিত করিতেছিল। উহ! হইতে বিমানসমুহের আঁকাশ- 
গামিতারূপ নে পার্থক্য ছিল, তখন তাহা ও সর্ববাংশে দূর হইয়াছিল ॥৬০॥ 

তখন উত্তম বিমান (দোল! পক্ষে দেবরথ) রূপ যান আরোহণ করিয়! 

এবং নিজ-দীপ্তিতে কৌমুদকে জেগদ্বাীজনের আনন্দকে পক্ষে কুমুদসমুহকে) 
উল্লাদিত করিয়া গৌর (বিশ্বস্তুর পক্ষে চন্দ্র) নবদ্বীপপুরে ও আকাশে সমানভাবে 

প্রকাশ পাইলেন ॥৬১। 



৪৬০ শ্লীশ্লীগৌরাঙগ-চম্পুঃ | 

*যাচ্গেষু দঢগুষু নিবদ্ধামানা- 
স্তদ। চলন্ত স্যা পুরঠ পতভাকাঃ। 

উচ্ত্তোল্য বাহ ন্ ধরণিঃ কটরঃ কিং 
পশ্চাওস্ফিভানাং কুরুচ্তে স্স ভ,তভিস্ ৫৮) 1৬২৪ 

আনদ্ধমাপ খলু তন 7তিবন্ধভাবহ ৫৫৯) 

যদ্ঘদূঘনণ্ও ৬০) ঘনত্তাং (৬৯) ভততাং ত তঞ্ (৬২)। 
ভতদ্যুন্তু2েমব শুঘিরক্ত্ব ৬৩) স০নাহ রং ষ- 

চল্ল০ভতরা মশ্ুষিরত্রমিদং ৬৪) বিচিন্রম্ ৮৬৩৪ 
টং টং টং টং টমিতি নদিশং ঝঝ০রী০্ঘজ্তদাসীক্ৎ ৬৫) 
ইং উং ইং উং উমিতি পণটেবঃ সন্বতেন ভ্যক্তুসংটখ্যৈঃ। 
€৫৮) আহ্বানম্ ॥৬২। 
(৫৯) আনদ্ধং ম.রজ্জার্দিকং, অতিবদ্ধভাবং বদ্ধসংখ্যাতীতত্বমিত্যর্থঃ, অথচ সমাগ দন্ত 

অতিবদ্ধভাবগ্রাপ্তিধ ক্তৈব, (৬+) ঘনং কাংস্ততালাি, (৬১) নিবিডুতাম্চ (৮২) তং বীণাদিকং 
তততাং বিস্তৃততাং, (৬৩) বংশ্তািকংঃ (৬৪) অচ্ছিদ্রত্ং নির্দোষত্বমিতার্থ; অথচ শুবিপ-ভিন্নতাম্ ॥৬৩| 

(৬৫) ঝঝরৌৈঃ কাড়া ইতি খ্যাতৈঃ ॥৬৪। 

তখন শ্যামদণ্ডে নিবদ্ধ পত্তাকা-সকল অগ্রে মশ্ে চলিতে লাগিল। 
পৃথিবী কি বাহুদঘূছ উত্তোলন করিয়া পশ্চাৎস্থিতব্যাক্তগণকে হস্তদ্বারা আহ্বান 

করিতেছিল ॥৬২॥ 
তৎকালে আনদ্ধনকল (মুদঙ্গা দবাছ্যঘন্ত্র) যে অতিবদ্ধভাব (পক্ষে বদ্ধ- 

সখ্যাতীতত্ব অর্থাৎ অসংখ্যত্ব), ঘন (কীংস্যকরতালাদি) যে ঘনতা (নিবিড়), 

তত (বীণাদি) যে তততা৷ (বিস্তুতত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা! উপযুক্তই বটে; 

কিন্তু মনোহর শুষির (বংশী প্রভৃতি) যে অত্যন্ত অশুষিরত্ব (শুধিরভিন্নতা পক্ষে 

অচ্ছিদ্রেতা অথাৎ নিবিড়ত। অথবা নির্দোষতা) লাভ করিয়াছিল- ইহাই আশ্চধ্য 

॥৬৩| 
তখন ঝৰ্ঝরসকল (কাড়া) টং টং টং টং টং শব্দ করিতে লাগিল। 

অসংখ্য পণব (পাঁখোয়াজ) ঠং ঠং ঠং ঠং ঠং রব করিতে লাগিল । অনেক ডিগ্ডিম 



যোডশ আস্বাদ। ৪৬১ 

ডং ডং ডং ডং ডভমিতি নন্ুভ্ডিদ প্রন ভি্ডিতমীটঘ- 
ঢ€ ঢং ডং ঢং ঢমিতি রণিতং কাংস্যটজর্লাগ্যত্ভিটদঃ 1৬৪৪ 
বাছ্যং নাজনি ভহি তদ্বিরহিতং গাঁনন দিঢব্যন ঘদ্ 
গানং তচ্চ ন যকুস্বরেণ মধুেরশাবাপ নাবদ্ধতাস্ ৬৬১ 

নাসাবাবিরভুড স্বচরোহপি নহি ০ষা রাঢগণ সংভ্বষিচতা 
বাগঃ সোহুপি ন ০ষ। বভ্ব হদয়ানন্নায় নপাং ভৃশম্ 1৬৫৪ 

তৌন্দর্যেণ স্ুুরাঙ্গণাঃ পটক্ুচ। প্রাতস্তনং ভাক্ষরং 

তারা-মগ্ডন-সগ্ডলঃ স্মরশরান্ রটম্য£ কটাটক্ষরপি ॥ 
বাতান্দোলিত-পল্লবান্ করযুগ-প্রচ্ষেপণঃ খঞ্জনা- 
নঙিম্ব ন্যাসজটনবিজিতায নিদধুনটাস্তাদ। নর্ভন্ 0৬৬ 

জাল” ৪ এ পা, চলার ক খাপ 

(৬৬1 মধুরেণ স্বরেণ অ/বদ্ধতাং যন্নাবাপ ॥৬৫। 

সমূহ (ডেঙ্গরী বাছা) ডং ভং ডং ডং ডং ধ্বনি করিতে লাগিল এবং কাংস্ত নিম্মিত 

বাছাযন্ত্রনকল ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং শব্দ করিতে লাগিল ॥৬৪॥ 

তখন এমন বাগ্য হয় শাঁই যাহা মনোহর গান-রহিত ছিল, সেরূপ গান হয় 

নাই যাহা মধুর স্বরবদ্ধ না ছিল. এরূপ স্বরও প্রকাশিত হয় নাই যাথা রাগ- ভূষিত 

ছিল না এবং সেরূপ রাগ ছিল না যাহা! লোকের অত্যন্ত হৃদয়ানন্দজনক 

না হইয়াছিল ॥৬৫॥ 

তখন নর্তকীগণ সৌন্দর্যের দ্বার দেবাঙ্গনাগণকে, বসনের কান্তি-দ্বারা 

প্রাতঃকালীন রবিকে, অলঙ্কার-সমূহের দ্বারা তারকামগ্লীকে, রমণীয়-কটাক্ষ 

সকলের দ্বারা কামের শর-নিকরকে, করযুগলের ক্ষেপণের দ্বারা পবনচালিত পল্লব, 

সমূহকে এবং চরণ-বিষ্াসের বেগ-দ্বারা খঞ্জন-পক্ষীদিগকে জয় করিয়া নৃত্য 

করিতেছিল ॥৬৬। 



৪৬২ ন্বীল্লীতগৌ রা হা-চল্পুণ্ঠ। 

বাগ্প্াউনস ধুর-মধুটরদিব্যসঙ্গীতশটব্দ- 
নবভালর্ভক/ভুলরসন"-নুপুরাছ্যণ্থনাট দঃ । 

বন্ধ, হবাটন-০৬৭) জ'য়জয়রটবন্রীরুচ্তাল,লুর টিব- 
ঢরক্ষীভিততরখিলমভ্ভবছিশ্ঢমব প্রপুর্ণম্ 0৬৭) 

তদেবমানন্দ-বহুলকোলাহলমাকলধ্য কমলাসন-কলাপভূদাখণ্ডল-প্রমুখা বহিগুখাঃ 

সনক-সনাতন-নারদাদয়ো মুনয়ঃ, সিদ্ধগন্ধরর্বকিন্নরাদয়োইপি বিশ্বান্তর-বিবাহোৎসবাব- 

লৌকনায়াম্মরমাসেদুঃ। আসদ্ক চ যথেচিতং জয়ধ্বনি-স্ততি-নৃত্য-গীতানি বিদধুঃ 

|৬৮। 

চন্দ্ম্তারা-বিতভিরমরাঃ কিলরাস্তব্ প্রিয়াশ্চ ৬৮) 
বোক্সি ক্ষিত্যাং প্রভুরম্ন তগুদ্দীপকাস্তীরকালনঃ ॥ 

(৬৭) আগে অমুক ? ভগাগচ্ছে হা দিকপৈঃ | ৬৭। 

(৬৮) কিন, (৬৯) গাব পৃিব্যো ।৬৯। 

সেই মময়ে অতিমধুর বাগ্রধবনি, মনোহর লঙ্গীত-শব্দ নৃত্য-পরায়ণা 

নর্তকীগণের কাঞ্ধীদাম নূপুর-গ্রভৃতি হইতে উত্থিত অন্ুপমধ্বনি 'আহে গদাধর 

হে দ্বামোদর! ৮ ইত্যাদি প্রকারে বন্ধ্গণের আহ্বান শন্দ, জয়-জয় রব, স্ত্রাগণকৃত 

উলু-উলু ধ্বণি-সমস্ত একসঙ্গে মিলিত হওয়ায় তদৃদ্ধারা নিখিল-বিশ্বই পরিপূর্ণ 

হইয়াছিল ॥৬৭॥ 

এই-প্রকার আনন্দবনুল কোলাহল শুনিয়া ব্রহ্মা, শঙ্কর, উন্ত্র-প্রভৃতি 

দেবতাগণ ; মনক, মনাতন. নারদাদি মুনিগণ ; এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব, কিন্নর-প্রভৃতিও 

বিশ্বস্তরের বিবাহোত্মব দর্শনের নিমিত্ত আকাশে আগমন করিয়াছিলেন । তথায় 

উপস্থিত হইয়া তাহারা যথোচিত জয়ধ্বনি, স্তুতি ও নৃত্য-গীত করিতেছিলেন ॥৬৮। 

আকাশে উত্তর, তারকা-পুঞ্জ, দেবগণ' কিন্নরগণ ও কিন্নরীগণ বিরাজমান, 

এবং পৃথিবীতে প্রভু চন্দ্র; দীপসকল নক্ষত্রমালা ) ব্রাহ্ধণগণ অমরসকল ) 



মোড়শ আম্বাদঃ। ৪৬৩ 

ভূমীন্দেবাস্তমরনিকর? গায়কাৎ কিল্লরৌঘা। 
নট)ঃ কিনর্ষা ইতি সমতাং রোদসী ডে৯) তন্থ্যয়াতাম্ ॥৬৯। 

তদেবমধ্বন্যনুপমধ্বন্যনুপগ্ভামান-দ্রিগন্তং (৭০) চলতি ৮ ন যে 
গন্তং সমর্থান্তেপ্যালম্্য পরঞ্জনং রপ্তনং (৭১) গ্রাগ)বন্তো দ্রষ্টং জগ, 
কিমুত তেভ্যে। বিপরীত (৭২), বিপরীতাপা (৭5) অপি, কিমুততরাং 

তদিঙরে (৭8) হদিতরেক! (৭৫) অপ্যন্যতঃ, কিমুততমীং পরে ততো 

ইপরেত-তোষ।? (৭৬) পরবশীভাব-রহিতা৷ বরহিতাঃ ॥৭৩॥ 

(9৯) অনুপমধ্বনিনা অনুপগ্তমান! দিগন্তা যত্র তদ্ যথা স্যাৎ, €৭১) রাগম্, (৭২) 
গন্তং সমর্থাঃ॥ (৭৩) বিশিষ্টঃ পরীতাপে] যেষাং চেহপি, (৭৪) তর্দিতরে পরাতাপ রহি তা? 
(৭৫) অগ্চতে। ন দিতঃ খণ্ডিতো৷ রেকঃ শঙ্কা যেযষাং অন্থতঃ শঙ্কিতা অপীত্যর্থ:। (৭৬) ততঃ 
শঙ্চিতেগাঃ পরে অশঙ্কিতাঃ অপরেতে। ন পরাগতস্ত্রোযো বেমাং সাননা। ই'তার্থ; ॥৭০। 

গায়কগণ কিন্নরসমূহ ; এবং নটাগণ কিন্নরীগণরূপে বিরাজিত থাকায় তখন 
সন্তরীক্ষও পৃথিবী তুল্যত গ্রাণ্ড হইয়াছিল ॥৬৯| 

এইরূপে শ্রীশচীতনয় অনুপম শব্রে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া পথ দিয়া ঘাঁইতে 
লাগিলে ঝহারা চলিতে সমর্থ নহে তাহার।ও ঘখন তাহাকে দেখিবার জন্য 

অনুর।গ যুক্ত হয়৷ অন্য-ব্যক্তিকে আশ্রয় পুর্ববক গমন করিয়াছিল, তখন তাহাদের 

বিপরীত অর্থাৎ গমনে সমর্থ ও অত্যন্ত পরিতাপযুক্ত-ব্যক্তিগণ৪ ঘে গগন 

করিয়াছিল তাহার আর কথা কি? তাহারাও ঘখন গিয়াছিল তখন তত্তিন্ন 

অন্যান্য যাহারা পরিতাপশৃন্ত এবং যাহারা অপর-ব্যক্তি হইতে শঙ্কিত তাঁহারা ও 

বে গিয়াছিল_ তাহ! আর কি বলিব! তাহারাও যখন গরিয়াছিল, তখন ততভিন্ 

অপরাপর যাহার! নিঃশস্ক, সন্তোঘুক্ত. পরের বশ্যতা-রহিত অথবা পরমহিতকারী 
তাহারা যে গমন করিয়াছিল, সে ব্ষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? ॥৭5॥ 



৪৬৪ শ্তীশ্লীগৌরাঙ্গ-চম্পৃঃ 1 

ল্লীণাস্ত্ কাশ্চন নিতিকভন-তষাগ্য-কর্ম্ম 
তাক্কা ষযুবহিরমুস্ত বিলোকনার্থম্। 

তত্ত,চিতং ভগবতঃ সমুপস্থিতা য়াং 
সাক্ষাকুতেতী স্ুমভচ্র স্বদতে কু কন্মম ॥৭১॥ 

প্রজ্্ালয়ন্তযঃ খলুকাম্চ দীপং 
জগ্মা স্ততথচবাজভ্লদীপ-হত্তাঃ । 

মন্থামহে গৌরবিবাতযাত্রী- 

মার্গস্য শোভাবিধয়ে করতেসচ্ভাঃ 0৭২) 

সম্মার্জনীং কাশ্চন মাজ্জনার্থ 
করে দধানাঃ প্রযযুস্তটব। 

জানীমচহে গৌববিতলাকবাধা- 
বিধাস্ি-লজ্জীভষ-ভ্ডায়নার9থস্ ০৭৩৪ 

রমণীগ্রণের মধ্যে কেহ কেহ যে গৌরকে দেখিবার জন্য গৃহোচিত 
কন্ম ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন তাহা! উচিত বটে। কেন না 

ভগবানের সাক্ষাৎকার উপস্থিত হইলে শুবুদ্ধি-জনের কোথায় কম্ম রুচিকর 

হইয়া থাকে? অর্থাৎ কণ্ম রুচিকর হয় না ॥৭১॥ 

কেহ কেহ দীপ প্রজ্জ্ালিত করিয়া, মনে হয়, গৌরের বিবাহ-বাত্রায় 
পথের শোভাবিধানের নিমিত্ত অভিনাধষিণী হইয়। দেই উজ্জ্বল-দীপ-হস্তে 
গমন করিয়াছিলেন ॥৭২| 

কোনও কোনও রমণী পথ মীর্জনা করিবার জন্য হস্তে সম্মার্জভ্রনী 
ধারণ করিরা বোধ হয় গৌর-দর্ণনের বাধাকারী লজ্জা! ও ভরকে ভয় দেখাইবার 

নিমিন্ত দেই অবস্থাতেই গমন করিয়াছিলেন ॥৭৩॥ 



োড়শ আম্মাদঃ। ৪৬৫ 

পুটম্পঃ অজং কাশ্চন কল্পয়ন্ডা? 
করাগ্রজাগ্রাঙ আজ এব জগ্যা,৪। 

নূনং শচীনন্দন-কণ্টঢদশ্শে 
তদর্পনার্থং বলমান-তৃষ্াঃ 7৭৪৪ 

০গা০রাচনাং কাশ্চন ০লগু মঙ্ঙ্ে 
নীত্ৰ। কঢর তাং গ্রবযুজ্তটথব ৷ 

বিবাহ-যাত্রাশুভ-বদ্ধনার্থং 
ঢগীরং সমা০লাকয়িভুং এ্রভবং ভাম্ ৭৭) 0৭৫॥ 

কাশ্চিদ্ধরিদ্রাং পরিলিপায তেতেছ 
না ছর্তয ভাং হস্ত ! তটথব জগ্মাঃ। 

এষ। সবর্ণ। ভবতভঃ কথং স্ড্যা- 
স্তাচজ্যতি সংঢবদত্রিভু€ গ্রতবং তম্ 0৭৬ 

(৭৭) তাং গোরোচনাৎ গৌরং দশয়িতুং, তশ্া মঙ্গলকরব্বাৎ॥৭৫॥ 

কতিপয় স্ত্রী পুষ্পের দ্বারা মাল্য-রচনা করিয়া যেন সত্যসত্যই 
শচীনন্দনের কণ্দেশে তাঁহা অর্পণ করিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাধিণী হইয়া 
করাগ্রে সেই মাল্যধ|রণ পূর্বক গমন করিয়াছিলেন ॥৭8॥ 

কেহ কেহ অঙ্গে গোরোচনা! লেপন করিবার জন্য তাহা হস্তে লইয়া 

ঘেন সত্যই বিবাহ-যাত্রা-মঙ্গল-বর্ধনের নিমিত্ত তাহ! গৌরকে দেখাইবার 

জন্য সেই ভাবেই গিয়াছিলেন ॥৭৫॥ 

কেহ কেহ দেহে হরিদ্রো লেপন পূর্বক তাহা উদ্বর্তন ন! করিয়াই 

“ইহা তোমার তৃল্যবর্ণা ;) অতএব কিরূপে ত্যাজ্যা হইবে”?-যেন যথার্থ ই 

ইহ। তাহাকে জানাইবার জন্ত সেই অবস্থাতেই গমন করিয়াছিলেন ॥৭৬॥ 



৪৬৬ ্গীল্মীগৌরাজ-চম্পূঃ। 

কাশ্চি সমালিপায কুচো পর়ীটউর-৭৮) 
নাতণপক্ষ্য ্োষং সিচব্ষং ৭৯) বসানাঃ। 

গৌঢ্রো ন যদ্দ্রক্ষাতি তেন কোহ্্থঃ 
ত্যাদিতা০ব০তাব জতেবেন চেলুঃ 0৭৭) 

তষাগা ন গৌরস্থ্য বিলোকচেন বা 
ধিগঞ্ক সব্লালিতরানি তীৰ। 

লিপ্তাঞ্জঢেননাবয়বান্ সমস্তান্ 
০নদেব্রতরা ন্ ৮০) কান্ঙ্ন সংপ্রপ্ধা, ৭৮৪ 

বাস০শ্রীত্র-বিলন্তিকুণগুলনর] বামাক্ষি-দত্তাজগিন। 
কাঁচিদ্বামকরাপিতাঙ্গদচয়। বমাড্থি-সল.পুরা 
শগ্াঅকৃসমহারমঙ্গদ তয়) বিভ্রত্যসঢবা (৮১) কঢর 
দুর্গা-শঙ্করচ়োদ্ব ক্ীৰ মিলিভণ সং০্শোকভসান। ষচষী 0৭৯॥ 

(৭৮) চন্দন্রসৈরিত্যর্থত । (৭৯) বন্ং 0৭৭1 

(৮০) নেত্রয়োন্ত্ তদর্শনে যোগাহ্াৎ তত্র অঞ্চীনং ন দুম ॥৭৮| 
(৮৯) অমব্যে দক্ষিণে ॥৭৯॥ 

কতিপয় বনিতা চন্দনের দ্বারা স্তনদ্বয় লেপন করত; তাহার শোষণ 

(শুত!) অপেক্ষা না করিয়। বস্ত্র পরিধান করিতে করিতে “গৌর যাহা দেখিবে 

না, তাহার প্রয়োজন কি”-যেন ইহা মনে করিয়। বেগভরে গমন করিয়াছিলেন 

॥৭৭। 

অন্যান্য অবয়ব সকল ! তোমর! গৌরের দর্শনে অযোগ্য ১) অতএব তোমা- 

দিগকে পিকৃ"? -যেন এই বপিয়া কেহ কেহ নেত্র-ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত অবয়বগুলিকে 

কজ্জ্বলের দ্বারা লেপন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥৭৮|॥ 

কোনও নারী বামকর্ণে উৎকৃষ্ট কুণ্ডল বিলম্বিত করিয়া বামনেত্রে অঞ্জন 

দিয়। বামহস্তে অঙ্ঈদ-৭মুহ ও বামচরণে সুন্দর নৃপুর অর্পণ করিয়া এবং দক্ষিন হস্তে 



যোড়শ আম্মাদঃ। ৪৩৭ 

নিতহ্মে হারালীমুরসিজযুঢগ রভ্বরসনীং 
দধু 0গাঁরং দ্রষ্্,ং কতিচন চলচভ্ত্য মগদৃশঃ। 
নিজং মতা! স্থৌল্যং ভবিতৃ সফলং তেন কলনাশ ৮৮২) 
কিমচন্যোন্যং হর্ষাদ্দদভুরমুনী ৮৮৩) স্বং নিজনিজমূ্ 0৮০ 

গৌরস্তাঁলাকনাঁচ্থ হিতকরময়নে ৫কবলং পাদসুগ্নাং 
সর্লালক্কারমহ ভ্যারসিজ-যুগলং ০শ্রাণিনিহ্ব্চ তত্মিন্। 
বিপ্রং স্ছৌলান কুত্রন্পপুনরিতি কিমাঢিলচা কাশ্চিদ্রসতণোা। 
হারং কাক্ীং চ ধত্বা নিজচরণষ ঢগ তশ্যয দৃষ্ট্যর্থমীম্ুঃ 1৮১৪ 

(৮২) তেন গৌরেণ দর্শনাৎ, (৮৩) অমুনী নিতম্ব উরপিগযুগঞ্চ ম্বং ধনং |৮০| 

অঙ্গরূপে কপালমালার ন্যায় হার ধারণ করিয়া ছুর্গ। ও শঙ্কর (হর গৌরী) 

উভয়ের মিপিত মুন্তির ন্যায় শোভমান! হইয়া গমন করিয়।ছিলেন ॥৭৯॥ 

কতিপয় রমণী গৌরকে দেখিবার জন্য চলিতে চলিতে নিতম্বে হার 
সকল ও স্তনযুগলে রত্বময় কাঞ্চীদাঁম অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি দর্শন করিলে 

নিজের সুলতা সফল হইবে মনে করিয়াকি এ নিতম্ব ও স্তন আনন্দে নিজ নিজ 

অলঙ্কাররূপ সম্পত্তি পরম্পর পরস্পরকে প্রদান করিয়াছিল ॥৮০॥ 

গৌরের দর্শনার্থ গমন কার্যে কেবল চরণদ্বয় হিতকর, অতএব উহারাই 

সমস্ত অলঙ্কার ধারণ করিবার যোগ্য। স্তনধুগল ও নিতম্বদেশ নিজ নিজ স্থূলতা 

হেতু গমন বিষয়ে বিশ্ব করে; সুতরাং তাহারা অলঙ্কার ধারণের যোগ্য 

নহে__-কোনও কৌনও রমণী যেন এইরূপ আলোচন! করিয়া নিজ নিজ চরণ যুগলে 

হার ও কাঁঞ্চী ধারণ করিয়া গৌরের দর্শনের জন্য গমন করিয়াছিলেন ॥৮১। 



৪৬৮" শ্রী শ্ীঢগীরা ঙগ-চল্পু্ । 

তাঁশ্চ সর্বা গৌররজনীকরং জনীকরং (৮৪) গ্রহীতুং কৃততরমণী-রম- 
ণীয়নেপথ্যং পথ্যং লোচনানন্দানাং প্রকৃত্যা (৮৫) প্রকৃত্যাক্ষি-গোচরমবাপ্যা- 

লম্ানন্দমমমানন্দ-মনানোগ্য-বিকার-সন্দোহং ৮৬) রসং দোহন্দোহং (ক) তস্যো- 

পলুধবনিং বিদরধিরে দধিরেজি-রদন-রে|চিষঃ (৮৭) ॥৮২॥ 

তদেবং শ্বন্মিন কৃতমায়ন্ত (৮৮) মায়ন্তমবগত্য শরীবপ্পভ-মহীস্রে। মহী 

(৮৯) সুরোদন-প্রক্ষালিত-বদন-তামরসোহমর-সোদরেণ (৯০) সহ-স্বজন-সমুদয়েন 

সমুদয়েন সম্মুদস্যো-৯১) ল্লদিতেন গীতি-বাদ্ধ-কলকলেনাবিকলেনাবিষ্কত-প্রণ- 

য়োহগ্রতঃ সার ॥৮৩। 

(৮৪) নপুপাণিং গ্রহীড়ং, (৮৫) শ্বভাবেনৈব লোচন-্খানাং পথ্যং তদর্ধকমিতার্থঃ (৮৩) 
অমানমপরিমিভং১ ধমনাযোগাঃ  অনিবাধ্যঃ বিকার মৃতঃ যস্য তম্। (ক) তশ্ত গৌরস্য 
রপমাননাং দোতং দোতং মুভঃ পুরষিধা, (৮৭) দিব রেজিতৎ শীলং যা তাদুশং দন্তরে চিধাসাং, 
'রেজ দীপ্টো ধাতুচ 0৮২ 

(৮৮) কতম'য়ং কতকরুণং তম্ আয়ন্মাগচ্ছন্তংঃ (৮৯) মহী উত্নববান্ ; (৯) অম্র-সোদরেণ 
দেবতুলোেন, (৯১) সম্দ্সা মুখাতিশযনত সমুন্গমেন ॥৮৩। 

সাজ ০০০০১ 

তাহার৷ সকলে বধূর পাণি গ্রহণের নিমিত্ত রমণীগণের স্ত্খদায়ক বেশধারী 
স্বভাবত-নয়নের আনন্দবদ্ধক গৌরচন্দ্রকে নেত্রগোচর করিয়া প্রচুর আনন্দ ও 
অপরিমিত অদম্য বিকার সমূহ প্রাপ্ত হইলেন এবং গৌরের আনন্দ বর্ধন করিয়! 
দধিবৎ শুভর দত্তকান্তি প্রকাশ পূর্বক উলু উলু ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥৮২। 

এইরপে গৌরচন্দ্র মিজের প্রতি কৃপ। করিয়া আনিতেছেন জানিয়া 
শ্ীবপ্লভবিপ্র আনন্দে অতিশয় রোদনের দ্বারা বদনকমল প্রক্ষালিত করিয়৷ দেবতুল্য 
স্বজনগণের সঙ্গে সমুখ্খিত সুখের উল্লাসতরে অজজ্র গীতবাদ্ধ ও কোলাহলের 
মহিত প্রীতি প্রকাশ পূর্বক অগ্রঘর হইলেন ॥৮৩। 



লোড আস্বাদঃ। ৪৬৯ 

কন্যাষাত্রিক-তলাক-সম্ভতির০সী ০কালাহলং কুর্রতী 
সমাগবদ্ধিতরঙ্গকণ দ্বিজযুতণ ন২৯১ শুভ্রাংশু-শুভ্রাংশুক ৯৩)। 
ছুষ্পাঢ্র বত জন্যষাত্রিকচচ্য় ৯৪) নিন্লিশ্য রত্রাজ্ভ্রচল 
কচ্ল্লোচেল সুরবাহিনীৰ জলত্ধেলুপ্তপ্রকাশ' ভব ॥৮৪॥ 

ভঢেতা নিজাবাস-সমীপমাগতং 
চগীরং স্বষানাদববঢসাদরাও। 
শ্্ীবল্ল০ভাহচ্ছে বিনিধায় বাটিকাং 
নিনাষ জন্যাংশ্চ সমাদঢরাভ্ভিভিঃ ॥৮+৫। 

ইতীত্যাদি শ্রীগৌরলীলাম্বৃতে কন্যাগুহ-প্রবেশো নম 
ষোড়শ আস্বাদঃ। 

(৯২) সমাগ্বদ্ধিতো। রঙ্গো ময়া, পক্ষে সমাগ.বন্ধী তরঙ্গে মস্যাঃ ব্রাহ্মণযূতা পক্ষে পঙ্গিযুতা 

মৎস্যযুতা বা; (৯৩) শুশ্রীংশুবৎ চন্দন শুভ্রাণি অংশুকাশি বস্্রাণি মস্যাঃ, পক্ষে অংশনঃ 

ক্রিণাঃ 3 (৯৪) জন্যাঃ জামাংতুঃ স্নিগ্ধা বয়প্যাঃ1৮৪। 

অনন্তর ব্রাহ্মণগণের সহিত চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবসনধারী কন্যাধাত্রী লোক 
-সকল অত্যন্ত আনন্দ বদ্ধিত হওয়ায় কোলাহল করিতে করিতে রত্বময় ভূষণে 
উজ্জ্বল, অগণিত বরণাত্রিগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রের দছুষ্পার প্রবাহের 

মধ্যে কলনাদিনী অতিবৃদ্ধিশীলতরঙ্গবিশিষ্টা, মংস্থযযুক্তা ও চন্দ্রতুল্য 

শুভ্র-কিরণশালিনী স্থুরধূনীর ন্যায় লুগুপ্রায় হইলেন ॥৮৪॥ 

তদনন্তর শ্রীগেৌর বল্পভাচাধ্যের গুহদমীপে আগমন করিয়। নিজ যান 

হইতে অবতরণ করিলে শ্রীবল্লভ তাহাকে সাদরে অঙ্কে ধারণ করিয়। এবং বর- 

যাত্রিগণকে সমাদর সম্ভাষণ করিয়। বাটীতে লইয়া গিয়।ছিলেন |৮৫॥ 

ইতি শ্রীগৌরলীলাম্বৃতে কন্টাগুহ প্রবেশ নামক ষোড়শ আম্বাদ। 



সপুদশ আম্বাদঃ 

অথ বিবাহসমজ্য।য়াং (১) সমল্যায়াং (২) পাতিত-বিচিত্রানায়া-মত্ত্রামনায়া 

(৩) মন্বরোত্বোপিত-চারুচক্দ্রাতপায়া-মপায়ম-রহিত্র-দীপকলাপোল্ভ্বলিতারাং (8) 

ললনা-লপনোল লুধ্বনি-বলিতীয়াং চামীকর-চিতে (৫) রচিতে শুভদারুণাইদ।রু- 

ণান্তরণাচিতে (৬) পীঠে শ্রীগৌরং স্থাপয়ামাস বল্পুতাচ ধ্যঃ ॥১। 

সচ নিজভনু-ভীসা-নিজঁয়ন্ দীপনর্গী- 

নিতর-ক্ুচিপদার্গান্ ৭) প্রীপয়ন্ পীতিমানম্ ॥ 
নয়ন-জপয়ব্রুন্দহং ক্ষারভাং প্রাপা ৮১ নাহ 
সদসি স্রর্ডগ-পীন্ট ০শাভঢত স্মাতিবাঢ়স্ ॥২॥ 

(১) বিবাহ-সভায়াং, (২) সমাজ্য। তূমিধত্র তন্তাং, (৩) নান্তিআ্রাসনক্বাসভেতুধত্র তস্যাৎ (৪) 
অপায়ঃ ক্ষয়: আমঃ পীড়া মালিন্যমিতি যাবৎ তাভ্যাং রহিতেন দীগ-সমুহেনোজ্জলিতায়াং। (৫) 

নুবর্ণ-ব্যাপ্পে, (৬) কোমলাচ্ছাদনেন ব্যাপ্ডে ॥১॥ 
(৭) শুর্ুলোহিতাদি-বর্ণযুক্বস্ত।নি । ৮৮) আশ্চধ্েণ বিস্তার প্রাপধ্য (গ্রাপা ইতি 

ন্তাদ) যপ, ॥২॥ 

শঙ্কাকারণ বজ্জিত সমতল বিবাহ সভায় বিচিত্র আমন পাতিত হইয়াছে, 

মনোহর চন্্তপ আকাশে উত্তোলিত হইয়াছে, ক্ষয় ও পীড়া শুন্য দীপ সমুহে 

সভা উজ্জ্বল হইয়াছে এবং তাহা নারীগণের মুখোচ্চারিত উলু উলু ধ্বনিতে পরি-_ 

পুর্ণ হইয়াছে 

সেই মভামধ্যে শুভদারু-নিন্মিত স্বর্ণাচ্ছাদিত কোমল আচ্ছাদনে 

আবৃত পীঠে ঝল্গভাচাধ্য শ্রীগৌরকে স্তাপন করিলেন ॥১| 

প্রীগৌরসুন্দর নিজ অঙ্গ কান্তিতে দীপাবলীকে পরাজিত করিয়া, গুরু রক্ত 
প্রভৃতি বর্ণমুক্ত বস্তু কলকে পীতবর্ণ প্রাপ্ত করাইয়া, জনগনের নেত্র ও হৃদয় 

বিম্ফারিত করিয়া সভামধ্যে সুন্দর পীঠের উপর অতিশ্য শোভা পাইতে 

লাগিলেন ॥২॥ 



সগ্ডুদশ আন্বাদঃ ৪৭১, 

তদ! চ--- 

তন্বং বন্তিত্তি যোগিনি: পরমিকা-স্রীদ্বেবতেত্যা লিভি- 
ভরক্তান।ং সুজ্বদিত্যমুষ্য সবর়£-সংঘৈঃ প্রমোদ প্রদৈ:। 
বৃদ্ধাতিত্ত পুরন্ধি, ভি: শিশুরিতি শ্রীদ্র্পকো! (ক) মুহ্ডি- 
মানিত্যুদ্/যমবযৌবনাভিরভিতে। জজ্ঞে (৯) শচীনঙ্দনঃ ॥৩ 

তঞ্চালোক্য মানবৈরমানবৈরল্যানন্দেনা-(১০) শ্রকমলমলমমোচি। 
তক কতিচিদতিচিদবশাদা-১১) বশাদ।শ্চ্যযন্য ভ্তব্ৃতামাললন্থিরে। বধৃততি- 

রবধৃত-ঠিরস্কার-সধবসা(১২) রসাধ্ব-সামোদা”ক) পুলকা-কুল|জ-কদম্বকাহকদম্বকা হু- 

ন্মপিতানন1 (১$) বব ॥ ৪ ॥ 

কপ আগ পা উপ পপ আন কও স্পট ৯৮ এন্টি খর ৩০ প প্জ প্পাচাপাপি্ | জলিল পপ কত 

(ক) দর্পকঃ কন্দর্পঃ) (৯) জ্ঞাতঃ ॥ ৩ ॥ 

(১০) নাস্তি মানমিয়ন্তা বৈরল্যমঘনতা চ যস্ত তেনানন্দেন, (১১) অতিশয়িতশ্চিতো 

জ্ঞানস্ত অবশাদো হাসঃ ক্ষরেো!। ব! যেষাং তে । (১২) অবধৃতং তিরস্ক(র[ৎ সাধ্বসং যয়া সা। (ক) 

রসমার্ণে পানন্দা, (১৩) অকুৎসিতং যদম্বকানু নেত্রজলং তেন স্পিতমাননং যস্তাঃ সা ॥ ৪ ॥ 

পো ৮ পপ পাপী পল আজ ০০ পাপী পিপি পাবা ০৯ পপ পি পপির পাস কা পা ৩ ০ 
পপ 

তখন শচীনন্দনকে ঘোগিগণ তন্বস্তরূপে, ভক্তবৃন্দ শ্রীযুক্ত ( সৌন্দর্য্য সম্পত্তি 
এবং লঙ্গীযুক্ত ) পরম দেবতারপে, তাহার পরমানন্দপ্রদ বয়ন্যগণ স্থহদ্রূপে, 

বৃদ্ধাকুলবনিতাগণ শিশুরূপে, নবযৌবনসম্পন্না নারীগণ মুর্তিমান্ সুন্দর কন্দর্পরূপে 
সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান করিতেছিলেন ॥ ৩ ॥ 

তাহাকে দর্শন করিয়া মানবগণ অপরিমিত নিবিড় আনন্দে অত্যন্ত অশ্রজল 

মোচন করিতে লাগিলেন তীাহাদের মধ্যে কাহার কাহারও আশ্চর্যযবশতঃ জ্ঞানের 

অত্যন্ত ক্ষীণতা হেতু তাহারা স্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বধূগণ 

তিরস্কারের ভয় উপেক্ষা করিয়া রসমার্গে পরমানন্দিত হইলেন। তাহাদের সর্ধবাজ 

গু্ধকযুক্ত হইল এবং তীহারা রমণীয় নয়নবারিতে বদন প্লাবিত করিতে 

লাগিলেন ॥ ৪ ॥ 



৪৭২ শ্রীতরীগৌরাজচম্প 

তন্ত্র কাশ্চন সচমগুকারমাচচক্ষিরে__ 

সখাঃ পশ্যত তো; শিরশ্যন্তিনবং (১৪) স্বর্ণান্তুজং কৈরব- 
ুদ্বং হৈমতিল প্রসূনমতুলং শ্রীবন্জুজীবদ্বয়ম্। 
শাখায় €(:৫) মরুণং সরোজযুগলং নিল্লাঞ্চনেন্দুত্র জং 
মূলে পল্লবযুগ্মকঞ্চ কলয়নস।গাৎ ( ১৬) কুতোইয়ং রঃ || ৫ ॥ 

অপরাস্ত।ঃ প্রভ্য$১--- 

সখ্যো বিলোকয়ত বক্ত,মিদং ম হৈমং 
পল্মং দুশোদ্ব মিদং ন তু কৈরবে দ্ধে। 
নাসেয়মস্তি নতু ভর্দম-ভিল প্রসূনং (১৭) 
দত্চ্ছদ যদ্বরমিদং ন তু বন্ধুজীবৌ ॥ ৬॥ 

(১৪) শিরসি শিখরে । (১৫) শাখায়মিতি জাত্যৈকত্বং শাখয়োরিত্যর্থঃ। (১৬) 

পল্লবধুগলহ্য মূলে কলয়ন্ ধাররন আগতবান্। ৫ ॥ 

(১৭) স্বর্ণতিলপুষ্পং ॥ ৬ ॥ 

ত্রাহাদ্দের মধ্যে কতিপয় রমণী চমণ্ুতভাবে বলিতে লাগিলেন- ওহে সথীগণ ! 

দেখ, শিখরাগ্রে অভিশব স্বর্ককমল, কৈরবদ্য়। অনুপম স্থৃবর্ণতিলপুষ্প, এবং 
দুইটি সুন্দর বন্ধুজীব (বীধুলি ফুল ), দুইটি শাখায় রক্তপদ্মদবয় ও তাহাতে নিফলঙ্ক- 

চন্দ্রসমুহ এবং মুলে পল্লবদ্ধয় ও এ পল্লব-যুগলে নিক্বলহ্নচন্দ্র সকল ধারণ করিয়া 

এই বৃক্ষ কোথ। হইতে আসিল ?॥৫॥ 

অন্তান্তা সথীগণ উত্তর করিলেন_-হে জখীবৃন্দ! নিরীক্ষণ কর--এটি বদন, 

কিন্তু ন্বর্ণপল্প নয়। এ দুইটি চক্ষুঃ, কিন্ত ছুইটি কৈরব নয়। এটি নাসিক রর 
খুবর্ণ তিলপুষ্প নয়। এ দুইটি ওষ্ঠ কিন্তু দুইটি বন্ধুজীব নহে ॥ ৬॥ রি 



সগুদশ আনম্বাদঃ ৪৭৩ 

ভুজাবেতৌ শাখে ন হি পুজরিমে পাণিষুগলং 
তদ্দেতল্ন হম্ং ভবতি বিকসগ-কোকনঙয়োঃ। 
নখশ্রেণী সেয়ং ন বিধুততিরে তৎ প্গযুগং 
ন পন্রাণাং গুচ্ছে। (১৮) ভখতি বর এবোহপি ন তরুং ॥ ৭ ॥ 

ইতরা জগদুঃ-- 

নাসত্যয়ো; (১৯) কিময়মেকত্তরে।হখব। 
কিং শক্রোইথব। হুতবহঃ কিমুতেন্দুমৌলিঃ। 
কিংবা কথঞ্চিদ্পি দেহরুচিং স্বকীয়াং 
গৌরীং বিধায় পশুপাল-স্ুতঃ সমেভঃ ॥ ৮ | 

অন্ত উচুঃ-_ 
একোহপ্যশ্থিনয়োরয়ং ন লততং যগসাহচর্য্যং ভয়ো- 
নেক্দো (২১) 2০ সহঅবান্ন নি নানিরডি | 

(১৮) পত্রাণাং গুচ্ছঃ পল্লবঃ ॥ ৭ ॥ 

(১৯) অশ্বিনী-কুমারয়োঃ ॥ ৮ ॥ 

(২০) অয়ং নেক্্রস্তম্ত সহআক্ষত্বাদিত্যেবং সর্বত্র ॥ ৯ ॥ 

পপ পশ  পিপি পিপিপি 

৩০৮৮৮ 4৫৯--এটপলপপ, এপ্, পপ এ+ সপ পপ পাপা ৮ পীিপপীপপিন পপি শিস তি পিক শ আপীল পেপদ পপ জা” আগ পা অপ পপ এ বা প্র, 
পাক এপ ৩ ০৯৬৯ এ 

এই ছুইখানি বাহু, কিন্ত শাখায় নহে। এ ছুইটি হস্ত, কিন্তু প্রফু্ররত্ত 
কমল নহে। ইহা নখশ্রেণী, কিন্ত চন্দ্রসমুহ নহে। এ পদযুগল, কিন্তু পত্গুচ্ছ 
নহে। ইনি বর, কিন্তু ইহ! তরু নহে ॥ ৭॥ 

অপরাপর সখীগণ বপিলেন_-ইনি কি অশ্বিনীকুমার যুগলের একজন, অথব৷ 

ইন্দ্র অথব! অগ্নি, কিংবা শঙ্কর, কিংবা কোনও প্রকারে নিজের দেহকান্তি গৌরবর্ণ 
করিয়। গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃ্ উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৮ | 

অন্যান্ত নারীগণ উত্তর করিলেন- ইনি জশ্িনীকুমারশ্যয়ের মধ্যে একজন 

নছেন,. যেহেতু জর্ববদ1 তাহাদের সাহচর্য (একসজে বর্তমানতা) আছে। ইনি 

ইন্জাও নহেন যেহেতু তিনি সহ্অ্লোচন, অথবা অগ্নিও নহেন কারণ তিদি অত্যত 



বি জা! রা পা কি ০+০৯-কপপইী | আল তা ৩ 

৪৭8 জীত্ীগৌরাজজ-চন্পৃঃ 

নেশ!নোহপি বিলোচনত্রয়যুতঃ কিন্তম্তরে ভাবয়ন্ 
রাধাং কামরসেন.স্তৎসমরুচিং প্রাপ্যাগতোহয়ং হরিও || ৯ || 

পর বভাষিরে-_ 

ত্যং সত্যমিদ্ং দা স্যকমলং ত স্যাবলোক্য ব্রেজে 

শ্রীমধূগে।পম্থগীদৃশে।হনবরতং তৃত্তিং যথ| নাপ্প,বন্। 
তচ্ছীমুখপন্যামল্য বয়মপ্যালোকমান। মুক্ত- 
স্তপ্তিং নৈব ভজামক্ধে তত ইদং জ্ঞতং স এটবষকঃ (২১) ॥ ১০।। 

অন্য।: কথয়া মান 

বন্ত,ং যথা হব্জ (২২) জয়ি ভাতি তথা স্য নেত্র 

নেক্ং যথ। শিতিরুগস্য (২৪) ততৈব চিল্লি। 

(২১) এক ইত্যত্র জ্ঞানে অকঃ ॥ ১০ ॥ 

(২২) অজশ্ন্দঃ পরত্র অঙ্জ' পন্মং (২৩) শিতিত্বং শুরুত্বং পরত্র কৃষ্তত্বং, (২৪) হরি-সদৃকৃ 

সর্পবৎ চিপ্লিঃ হঃ পক্ষে চন্দ্রবৎ রোচিঃ, (২৫) কনকং স্বর্ণ পরত্র পলাশপুষ্পং ॥ ১১ ॥ 

উষ্ণশিখাধারী, অথবা মহাদেবও নছেন। যেহেতু তিনি ভ্রিলোচনবিশিষ, কিন্তু 
অন্তথ্রে রাধাকে ভাবিতে ভাখিতে কামরসের দ্বারা তাহার তুল্যকান্তি প্রাপ্ত হইয়! 

ইনি হরিই আগমন করিয়ীছেন ॥ ৯ ॥ 

অপর অসক্লে বলিলেন_ইহা সত্য সত্য। যেহেতু ব্রজে সুন্দরী গোপাজনা- 
গণ তাহার ব্দন-কমল নিরন্তর অবলোকন করিয়াও যেমন তৃপ্তি পান নাই; সেই 

প্রকার আমরাও ইহার শ্রীমুখপদ্ম পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াও তৃপ্তি পাইতেছি ন|। 

সেই জন্ক ইনি যে সেই শ্রীকৃষ্ণই ইহাই আমাদের জ্ঞান হইয়াছে ॥ ১০ ॥ 

অন্য. রমণীস্কল বলিলেন-ইহার বদন যেমন অঞ্জজয়ি অর্থাৎ চন্দ্রকে 
জর করিতেছে, ইছার নয়নও সেইরূপ অজ্জয়ি অর্থাৎ পল্মকে জয় করিতেছে। 
নেত্র ধেমন গ্লিতিরুক্ ডার্থ।ৎ ুব্রবর্ণ, ইহার জও সেই প্রকার শিতিরুক্. অর্থ 



সপ্তদশ আক্মাদঃ। ৪৭৫ 

চিল্লিষ খা হরিসদ্দঙ ৯৪) নু ভটথৰ বোচী 

[রাচিষথ। কনক ১৫) গল্লিক-জন্তখীষ্টঃ 0১১1 

পরাঃ সশীৎকারমালেপুঃ-_ 

সচ্খ্য। হস্থ্য দ্বিজরাজ (২৬) সানধনহাদ্বক5ং নধুনামিদং 

যচ্ছেততা বিকলীকঢরীভি তদিদং চিভ্রং ন মন্তামঢেভ । 

চিত্রত্ত্রভদতরোহুস্য ষ্পরিভজদ্ গাচঙ্য় ২৭) সখযং সদা 

সুক্তালী-২৮) পরি০্ষবিতঞ্চ তন্ুতত উনকলামাসাং ক্শস্ 
0১২৪ 

(২৪) দ্বিজরাজশ্চন্্রঃ অথচ ব্রাঙ্গণশ্েষ্ঠঃ (২৭) গাঙ্গেয়ং স্বর্ণভষ্ণং অথচ গালেছো। তীঘ 

(২৮) মুক্তাঃ মৌক্তিকনি অথচ অবিদ্ভাবন্ধধহিতঃ ॥১২। 

কৃষ্ণবর্ণ। জরে ঘেমন হরিসদূক্ অর্থাৎ সর্পতুল্য কুটিল, ই'হ।র কান্তিও সেইরূপ 

হরিসদূক অর্থাৎ চন্দ্রসদৃশ চিন্তাকমী), কান্তি থেমন কনকগবিবতহৎ অর্থাৎ 
স্বর্ণের গর্বহরণকারিণী, ই'হার ওষঠ্ও সেইরূপ কনকগবিবতহ্ৃৎ অর্থাৎ পলাশ- 

পুষ্পের গর্বহরণকারী ॥১১। 

শপর বনিত্তাগণ শীৎকারপুর্বক বলিতে লাগিলেন-_হে মখীগণ ! স্ুধাকরের 

মান ও ধন হুরণকারী ইহার এই বদন বে বধূগণের চিত্ত বিকল করিতেছে, তাহ।তে 
আমি আশ্চর্য মনে করিনা। কিন্তু ইহার বক্ষস্থেল, সর্ব্বদ। গাঙ্গেয়-সখ্য ভৌদ্ম- 

দেবের বন্ধুত্ব, পক্ষে ন্বর্ণভূষণের সাহচধ্য) প্রাপ্ত হইয়। এবং মুক্তালী মেক্তপুরুষগণ, 

পক্ষে মুক্তাশ্রেণী) কর্তৃক পরিষেবিত হইয়াও যে এই নারীগণের অত্যন্ত বিকলতা 
বৃদ্ধি করিতেছে_ ইহাই আশ্চধ্য ॥১২। 



৪৭৬ শ্গীল্গীতগী রাত৮ল্পুগ্ঠ ॥ 

ইতরাঁঃ সগদ্গদ্াচচক্ষিরে 
্ানিন্যভ্ভান্ তনুক্রুহালি-ভুজঙ্গসঙ্গি 
বঢ্ক্ষাহস্য ঘদ্ বিকলয় ত্যবল। ন চিত্রমূ । 
নাহ, সদীশক্যুঢিতী ৫৯৯১ দধঢ্তোৌ মহত্তং 0৩০) 

টবক্ল্যসাচরয়5তা নিভরাং কথং নঃ ॥১৩। 

এবং যুবতি-সন্ততাবতিসন্ততানঙ্গ-বিকারায়াং গৌরং বণয়ন্ত্যামন্যেযু জনেযুতেব 

প্রশংসৎস্থ ত্যক্তানাধ্যাচারা (৩১) স্তম্ত নীরাঁজনায় নব নববুবতয়ে। বত যোগেন 

ধুত-কলেবর। বরানুরাগেণ নববর্ধশ্রিয় ইব প্রদীপ-করা দীপক-রাজিতং মদঃ 

সমাজ 1১৪) 

£২৯) উন্ুমাপ্তকরণণুক্কৌ অথচ সর্নদা হন্যুতী, (৩০) উন্তমতাঁং অথচ দীর্থতাং 
সবলতং বা ॥১৩।॥ 

(৩১) ত্যক্তোহন।ধ্যঃ করধা আচাবে। যাভিন্য।2 ॥১৪। 

অন্যান্য ললনাগণ কহিলেন_ই'হার বক্ষঃ কঠিনতাযুক্তরোমাবলীরূপ ভূজঙ্গ 
সঞ্চলের সঙ্গ করিতেছে ; অতর।ং ইহা যে অবলাদিগকে বিকল করিবে তাহা বিচিত্র 

নহে। কিন্তু ইহার বানুদ্ধয় স্দাশয়যুক্ত (উত্তগান্তঃকরণ যুক্ত, পক্ষে সর্বদ। 

হস্তযুক্ত) হইয়া এবং মহত্ত (প্রাধান্য, উত্তমতা পক্ষে দীর্ঘত! ৰা স্থ,লতা) ধারণ 

করিয়া কেন আমাদের অতিশয় বৈকল্য জন্মাইতেছে ? ॥১৩॥ 

এই প্রকারে যুবতিরৃন্দ অতিবিস্তৃতমদনবিকারযুক্ত হইয়া যখন গৌরকে 

বর্ণন! করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য জন সমুহ তাহারই প্রসংসা করিতেছিলেন, 

তখন সদাগারপরায়ণা। নয়জন নবধুবতি পরমঅনুরাগশ্রে একসঙ্গে দেহধারিণী 

নয়টা বর্ধলক্মমীর ন্যায় প্রদীপহস্তে দীপাবলীশোভিত-সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন 
॥১৪) 



সপ্তদ্ণ আক্সাদঃ । ৪৭৭ 

নীলা স্্ররাল্াদি ত-সল্লমুরর্ত- 

বপুতঢ্তহক্তগতাহ প্রদীপাঃ। 
হ্ঞ্রেণীকতা। রক্তভুসঢরারুতাস্ত। 

উন ব্যরাজন্ যমুনাপ্রবাঢেহ 0১৫) 

প্রদ্ষিণী চত্রুবমু যদ তং 
প্রদীপ- হস্তাঃ ভ্রুমশম্চলন্ভযঃ | 

তদ1 স ভ্ভ5জ স্ুষমাহ ভ্রমন্ভ7 
ভালা? ০৩২) স্রএ্মরাঃ পরিচবশ্টিতস্থ 0১৬] 

চগোৌরাহ্্গন্ছেন বিসোহিভ। জরিয়ে 

বারত্রয়াদপাযধিকাং প্রদক্ষিণাম্। 

প্রকল্পয়ণন্তযাইপি ন লক্ষি তা জটন-- 

চগীরাঙ্-কান্ড্যা জতচিত্তডলাচিটনঃ 0১৭॥ 

(৩২) ভাঙ্য।ঃভায়াঃ কান্তেঃ মণ্ডল্য। পরিবেষিতস্ত ১৬। 

বধূগণের সর্বাঙ্গ নীলবস্ত্রে আবৃত থাকাঁয় তাহাদের হস্তস্থিত প্রদীপমকল 

বধুনাপ্রবাহে শ্রেণীকৃত রক্তকমলসমূহের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল ॥১৫॥ 

তাহারা যখন প্রদীপহস্তে ক্রমশঃ চলিতে চলিতে গৌরকে প্রদক্ষিণ করিয়া- 

ছিলেন, তখন তিনি ভ্রমণশীল কান্তিমণ্ডলীদ্বারা পরিবেষ্ঠিত নুমেরুর-সুষমা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন ॥১৬| 

স্ত্রীনকল গৌরের অঙ্গগন্ধে বিমেহিত হইয়া তিনবারেরও অধিক প্রদক্ষিণ 

করিলেও গৌরের অঙ্গকান্তিতে জনবৃন্দের চিন্ত ও নয়ন আকৃষ্ট (বা নিবিষ্ট) হওয়ায় 
তাহার! তাহ দেখিতে পান নাই ॥১৭॥ 



৪৭৮” ্বীল্মী5গীরাঙ্গ-চম্পুঃ 

তদেবং সংপাদ্া গেৌরস্ত নীরাজনং নীরাজনঞ্চ (৩৩) তৎপাদ-সারসয়ে। (৩৪) 
রসযোগেন (5৫) নাগেন-নাথণীয়-গমনান্থ (৩৬) তাম্থ গতাসু জীবল্লভাচার্যে। 

ভাচধ্যে।দিতে! (৩৭) লাম্ভুল-মালিকার্থ-(৩৮) মানেত্ং ছুহিতরং হিতরঙ্গিণো (৩৯) 

বন্ধ,নাদিদেশ ॥১৮। 

তদ|কণ্য লক্মনীং সখ্য? কাশ্চন বদন্তিম্ম, নব-দন্তি-ম্রয়ম্দি-চলনে (৪০) চল, 

নেদানীমলসো! ভবতি সাধুতরো, ধুতরোমা (৪১) বরোহবরোধ-দ্বরমবলোকয়তি, 

লোক-যতিত-নাধ্যদর্শনোইপি (৪২), ততঃ প্রতিষ্ঠষ্ব চপলতয়া চাপলতয়। চালিতে- 

যুরিব ॥১৯] 

(৩৩) নীরশ্ত অঙ্গনং ক্ষেপণং শ।ভ্তিকরণার্২ জলসেচনং, (৩৪) তম্ত চরণ-পদ্ধোঃ 
(৩৫) আননা-সন্থন্ধেন। (৩৬) নাগেনা হস্তিশ্রোঃ তেষাং যাচনীদৎ গমনং যাসাং তা, 
(৩৭) গ্রহ|চার্ধ্য-প্রেরিতঃ, (৩৮) জানুলমালিকা কন্তাবরয়োমুখচন্দরিকা, (৩৯) হিতে রঙ্গিণঃ 
কৃতৃক্িন্ঃ ॥১৮। 

(8০) নুতনহস্তি-গর্বমদ্রিগমনে (সঙ্গোধনং)১ (3১) কম্পিতরোমা পুলকিত ইত্যর্থ2ঃ | 
(৪২) যতিতমিতি ভাবে ক্তঃ, লোকানাং ধত্বপাঁধাং দরশনং যস্ত সোহপি ॥১৯। 

এইরূপে গৌরের নীরাজ্ঞন সম্পন্ন করিয়া তাহারা সানন্দে তাহার পাদপদো 

শান্তিজল নিক্ষেপ করতঃ গজেন্দ্রবাঞ্চনীয়গমনে প্রস্থান করিলে আবল্লুভাচার্ধ্য 

গ্রহাচা্যের বাক্যানুলারে বরকন্তার মুখচক্দিকার নিমিত্ত কন্যাকে আনিবার ভন্য 

হিতৈষী বন্ধুগণকে আদেশ করিলেন ॥১৮॥ 

তাহ! শুনিয়। কয়েকজন সখী লক্ষীকে বলিতে লাগিলেন হে নব-(যৌবন- 

প্রাপ্ত) করিমদহারিগমনে, (তোমার গতি যৌবনপ্রাপ্ত হস্তীর গতিজনিত গর্ব 

দ্রর করে) চল ! এক্ষণে তোমার পক্ষে অলস হয়! ভাল নহে। এবম্িধ বরের 

দর্শম লোকের যত্বসাধ্য হইলেও তিনি (তোমার দর্শনের জন্য হযে) রোমাঞ্চিত 

হইয়া অন্তঃপুরের দ্বারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। অতএব ধনুনিক্ষিপ্ত 
শরের ন্যায় চঞ্চলভাবে গমন কর ॥১৯।॥ 



সপ্তদস্প আত্বাদঃ | ৪শ৯ 

কিঞ্চ হিতবচনম।কর্য়, কর্ণয়-বীক্ষণে! (৪০) ক্ষণে মাল্যবিতরণম্তা রণন্তা চ 
কৃহ্থম-করণকম্তা মা ভজ মন্দাক্ষতাং মন্দাক্ষতাঞ্চ (8৪) যত? সা সাচ মুখয়তি ন 

বরং নবরঙ্গিনী? রখীরপি ॥২০॥ 

এতদালীনাং বচনং পরমানন্দরচনং শ্রবণপুটে নিধায় মুখনলরোজমধ্যে বিধায় 
নহুম্মি ত-লনদানন। বল্লভাচাধ্য-নন্দনা পাঠে ন্বর্মমণি-কৃতধিকাসে তাভিরুূপবেশয়া- 
মাসে ॥২১। 

অথ নব বন্ুধামর! (8৫) বন্ু-ধামরাজি-পীঠস্থাং (৪৬) লক্ষমীং গৌরহরেঃ 

সমধ্য[দায় (৪৭) মর্ধ্যাণ।-যত্-পুরঃসরং নেতুকামা গৃহীত্বোৌতলয়ামাস্ঃ ॥ মন্যামহে 

মহেশ্বন্য ন্তপ্যাঃ স্বরূপমনুসন্ধায় ধূতনরৰিগ্রহা 'গ্লহা এব নব নিধেয়ো বা নবাজগ্াঃ 

॥২২॥ 

(8৩) কর্ণং যাঠাতি তাদুশং বীক্ষনং যন্তাঃ হে তানি, 88) মলক্তাং মন্দ ক্মনতি 

প্রকাশমানে অক্ষিণী যস্ত।স্ত। দৃশতঞ্চ)1২০॥ 
[৪৫] ননসংখাকা ব্রাহ্মনা?, [৪৬] বশ্গনাং রত্বানাং ধামভিঃ কান্ছিভিং রাজি মৎ পীঠং 

তন্নস্থ!ম্। [8৭ পমীপায় ॥২২। 

অধিকন্ত, হে ক্ণগামিলোচনে !  হিতবাক্য শ্রবণ কর। মাল্য প্রদান ও 

কুম্তমের দ্বারা বুদ্ধ করিবার কালে মলজ্জভাব ও মন্দনেত্রতা প্রাপ্ত হইও না অর্থাৎ 

লভ্জিত| ও স্বপ্পনৃস্তি হইও না। যেহেতু তোম!র সলজ্জতা ও মন্দদ্ষ্টি বর ও 
তোমার নবরঙ্গিণী নেবকৌতুকশালিনী) সখীগণ কাহাকেও সুখদান করিবে না 

॥২০। 

বল্লভাচাধ্যনন্দিনী সখীগণের এই পরমানন্দকর বাক্য কর্ণপুটে ধারণপূর্ব্ণক 
মুখকমল মধ্যে স্থাপন করায় তাহার বদন মৃদুহান্তে শোভিত হইল। অনন্তর 

তাহার! তাহাকে স্বর্ণ ও মণিসমুহে উদ্ভাসিত উেজ্্বল) কাষ্ঠাসনে উপবেশন 
করাইলেন |২১। 

অনন্তর নয়জন ব্রাঙ্গণ রত্বকান্তিশোভিত পীঠস্থিতা-লক্ষমীকে মর্ধ্যদা ও ঘত্রপূর্ববক 



৪৮০ শ্রী শ্রীচগীরাঙ্গ-চম্পুঃ 

ততেষাং দ্বিজানাহ মুখমণ্ডল স্ডঃ 

পীঢাপরিষ্টাদ্ বিরাজ কন্যা । 
পরিস্,টৎ্ পল্লবনাস্তরীঢিল 

পল্লালচয় বান্বজ-সলিবিউ 0২৩৪ 

নীভাসীদ-লঢরোধেভ। বহির০্সী লক্ষ্ীর্মজদণ ভুসুটর-_ 
স্তহাত্্াঞ্চ বঢর চ নত্রপটলী সংসব্-স্ফিভানাং কে) নপাম্। 
প্রা আভভীচক্ষ্যন স্ুমর্জ5লাহ-বলিত। ৪৮) ক্ষিপ্রা ৫৮) 

গুণপ্রাহিপী ৫৫০) 
যাতায়াত-বিধিং ভুরীব ৫৫১৯) বসন-প্রীস্তদ্বত় ব্যস্ত-ণাঞ্ 7২৪1 

তে চ বরকন্যয়োম্ধুধ্য-মাধ্বীক-মগ্লাক্ষিমধুকরা জগছুরিদং_ 

ব্রা ষথায়ং জগদুদ্/বূপভ্ডাক্ 
কন্যা ভ০থয়ং স্বসমান-বজ্ডিত1। 

.*] সভাস্থিতানাং, [৪৮] অুমীপা যে উহা! বিতর্ক ভতৈধ,ক্ত1 পক্ষে গমগু,লা। লোহেন 
বলিতা, [৪৯] সত্বরাঃ (৫০) গুণঃ প্রসিদ্ধঃ সুত্রঞ্চ [৫১] তুরী মাকু হাতি খাতা ২৪ 

গৌরের নিকটে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় এ পীঠ সহিত তীহাঁকে ধরিয়া উত্তোলন 

করিলেন। আমাদের মনে হয়. মহেশ্বরী শ্রীলম্ীদেবীর স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া মনুষ্য- 
শরীরধারী নবগ্রহ কিংব। নব নিধিই আগমন করিয়াছেন ॥২২] 

সেই ব্রাঙ্মণগণের মুখমণ্জলের মধ্যবর্তিপীঠের উপরিভাগে কন্তা প্রস্ফ,টিত 
পদ্মবনের মধ্যে পম্মের উপর উপবিষ্ট পদ্মালয়া লক্ষমীর হ্যায় বিরাজ করিতে 

লাগেলন ॥২৩॥ 

বখন ব্রাহ্মণগণ লক্ষমীকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আনিতেছিলেন তখন 
সভাস্থিত ব্যক্তিগণের অতিম্ুন্দর বিতর্কযুক্ত, ক্ষিপ্র এবং গুণগ্রাহী নয়ন সকল 

তাহার ও বরের প্রতি বস্ত্রের প্রান্তদ্ধয়ে অতিমনোহর লৌহযুক্ত ক্ষিপ্র এবং 
সত্রগ্রহণকারী তুরীর মোকুর) ন্যায় পুনঃ পুনঃ যাতায়াত কাধ্য বিস্তার করিয়া- 

ছিল ॥২৪॥ 



পঞ্চদশ আত্মাদঃ । ৪৮৮১ 

নয়ং দ্লষ়ীঃ সংঘটনা-বিধায়িতেনা 

বিবেচকভ্€ স্তসহে প্রজাপত্ভিঃ 0২৫ 

এবমভিদধানেযু গৌরচন্দ্রন্তাননে বাসনা কৃতাচ্ছাদনে বাঁহকাঃ কন্যায়াস্তাং 

নীত্বা সভায়। মধ্যং বিবিশুঃ ॥২৬॥ 

সা চাভ্ভরং প্রাপা ততঃ সভ্ভায়)- 

ভ্রীণ। নবার স্বদূর্শৌ করাভ্ভাম্। 
সচন্য বিধিচেগগ বরমুদীক্ষমাণ 

সংশ্লাঘায 0ত ৫৫২) পল্লপযুডেন প্রার্ভঞ্ 0২৭) 

আচ্ছাদিত করযুঢগন তয় তদা০্স্থ্য 

বিচ্ভোতমীন-নখরচ্ছলতঃ সমায়ান্। 

1৫২] তে দৃশৌ করয়োঃ পর্র-নাম্যাদৃতপ্রেক্ষা ।২৭। 
[৫৩] অন্তত্রাপি স্বপতেরন্কেন পরাভবৎ দু তদপসারায় ভাধ্য। যাস্ত্যেব। ॥২৮| 

তাহাদের নয়নমধুকর বরকন্যামাধুধ্যমধুতে মগ্ন হওয়ায় তাহারা এইকথ। 

বলিতে লাগিলেন -এই বর যেমন অলৌকিক বরূপসম্পন্ন, এই কন্যাও সেইরূপ 

অতুলনীয়।। আমর! ইহাদের উভয়ের সংযোগবিধানকারী প্রজাপতির বিবেচনার 

স্ব করি ॥২৫॥ 

তীভারা এইরূপ বলিতে লাগিলে এবং গৌরচন্দ্রের বদন বসনের দ্বার 

আচ্ছাদিত কর হুইলে কন্যার বাহুকগণ কন্যাকে লইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন 

॥২৬॥ | 

লম্মমী তখন সভামধ্যে উপস্থিত হইয় লজ্জায় করযুগলের দ্বারা নিজের নয়নদ্বয় 

আবৃত করিলেন। মনে হয়, গৌর-দর্শনকারী সেই নয়নছয়ের প্রশংসা করিয়া 
বিধি যেন তাহাদিগকে ছুইটী পদ্মের দ্বারা অর্চনা করিলেন ॥২৭॥ 

লন্মী দুইখানি হস্তদ্বার! তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিলে তাহার এঁ মুখকে 



৪৮২ ন্মী শ্্ীচগৌ রাহ ৮০০পুহ্ | 

মত্ত্রা মুখং বিধুমমুস্য পরাভবথও 

হক্তাক্জত স্তদপসার-ক্তে নু ভারাঃ ৫৫৩) ৪২৮) 

চিল্লিদ্বঢয়ীপরি ৫৫৪) তদ। স্রভঢেনা রমুস্ক্যাঃ 
০শ্রণীক্ুতা বত দশীক্ুলঢয়। বিেরেজুঃ | 

কাঁঢিমা। রতিশ্চ কিমুগজফলীঃ স্ববাণা।-_ ৫৫৫) 
না০রাপয়ঞ্ড স্বধন্ু০ষো শঁগপছ্ঢরহচস্ত 0৫৬৭ ॥২৯৪ 

৫প্রাদী5ভহপি ৫৭) শ্ীনতখন্দাবযুস্ত' 
মচন্যে সচমী নব তকশীন্ধকারঠ | 

সীমন্তালহ্কারমু০ক্তা ডু, সঙ্গী 
পক পাত্তা আ্বরীক০ত? না বি০ভ্ভ্ভি ॥৩০। 

[৫৪] ভ্রদ্ধয়োপরি, 1৫৫] চম্পককলিকীবপ বানান, [৫৬] অস্তে ক্ষেপায় ॥২৯॥ 

[৫৭] ইঈগতৌ ধাতুঃ_ প্র+উৎ+ইঈ-+ক্ত- প্রোদীত ॥৩০॥ 

চন্দ্র এবং হস্তকমল হইতে উহার পরাজয় মনে করিয়া তাহাকে অপশারিত করিবার 

জন্য গ্রকাশমান নখরচ্ছলে যেন তার! সমুহ আসিয়! উপস্থিত হইয়াছিল ॥২৮॥ 

তখন সেই শোভানাঙ্গী লক্ষবীর জদ্ধয়ের উপরে শ্রেণীবন্ধ তাহার দশটা অঙ্গুলি 
বিরাজ করিতেছিল ; তাহাতে মনে হুইতেছিল, যেন কীম ও রতি কি যুগব€ু 

আপনাদের ছুইখানি ধনুতে বরের প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য চম্পককলিকারূপ 

নিজবাণ সমূহ আরোপিত করিয়াছিলেন ? ॥২৯| 

তাহার সুন্দর নখরূপচন্দ্র সম্যক উদ্দিত হইলেও মনে হয় তাহার কেশরূপ 

অন্ধকার সীমন্তভৃষণের মুক্তারূপ তারকার সঙ্গ হেতু মান হয় নাই। কেন ন| 

যে পত্বীকর্তৃক স্বীকৃত হয় মে তাহার পতি হইতে ভয় পায় না ॥৩০॥ 



সপ্তদশ আঙ্গাদঃ | %৮৮৩ 

ল্লীবাভনীনল-পচযক্রানিধি-মধ্যজাতা। (৫৮) 
ইনভ্ভা স্রইররনিমিটউষরপি বীক্ষা়াণা (৫৯) 
০বলামবাপা (৬০) সুর সার্গক্র তীগ্রচনশা (৬৯)। 
নিশ্লম্তরস্থ্য (৬৯) নিকটং প্রসার লক্ষী? 0৩১) 
যথা ষথ। প্রাপ সমীপঢ্দশং ভ্রুতেমণ কন্যা দ্বিজপুতাবত্্য ॥ 

ভচয়ারুটদয়ন্ত তখ। তটথকদ্বযাদিত্রুমাক্ কম্পমুখা নু ভাবাঃ 0৩৯ 

পরস্পরসাক্র-ত্তুগজ্ধ-ভালিকাৎ (৬১৩১ 
পীত্্রা স০নাদভ্তিবরাবসাদ্যক্তাম্ | 

ভচক্কাঃ সমসাক্ফালন ত স্তন্ুদ্ধর়ী 
নলঘ্বয়ী কম্পমবিন্দত প্রভবস্ ॥ ৩৩ 

[৫৮] ব্রাহ্মণগৃভমেব পয়োনিধিঃ পক্ষে নাড়বনলাশ্রয়ো যঃ পয়ো নিধি স্তন্মধ্যজাতা 

(৫৯) অনিশিবৈঃ নিমেষরহিতৈঃ ভৃমিন্থুরৈ ধথেষ্টং দৃগ্তমানী গক্ষে আনস্তৈরহগরৈ দে বৈশ্ 

[৬০] বেলাং কালং সনুদ্রকুপঞ্চ, (৬১) সুরসৎর্থৈ-নস্ুভিঃ পক্ষে শ্ররাণাং সার্গৈঃ॥ (৯২) গোৌরশ্ 

ন।রায়ণশ্ত চ লক্ষমীঃ কন্তা মথচ কমলা ।৩১। 

(৬৩) হালিকাং মদিরাং ॥৩৩। 

সুন্দর বাড়বানলের আশ্রয়রূপ ক্ষীরলাগরের মধ্য হইতে উৎপন্ন! লক্ষনী সমুদ্র- 

কুলে উপস্থিত হইলে অনন্ত অন্ুরগণকতৃঞ্ক অপিমেষ নয়নে দশ্টমানা এবং 

দেবগণকর্তৃক রচিত অনুপমবেশসম্পন্ন। হইয়া নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। 

পক্ষে শ্রীযুক্তবর্ন ভবিপ্রের গৃহরূপ ক্ষীরসধুদ্রে মধ্যে জাতা অতিস্ুন্দর অলঙ্কারাদি- 

বন্তরদ্বার। বিহিত দর্ববোত্তমবেশ -সম্পন্না লক্ষী সময় প্রাপ্ত হইয়া নিমেষরহিত 

ব্রাহ্মণগণকর্তৃক দৃশ্যমান হইতে হইতে বিশ্বস্তরের নিকট অগ্রসর হইলেন ॥৩১॥ 

্রাহ্মণত্রেষ্ঠ বল্লভাচাধ্যের কন্য। লক্ষ্মী ক্রমশঃ যেমন যেমন বিশ্বস্তরের নিকটে 

আসিতে লাগিলেন তেমনই একটা, ছুইটা, ইত্যাদিক্রমে কম্প প্রভৃতি অন্ুতাব 

সকল তাহাদের উভয়ের অঙ্গে উদিত হইতে লাগিল ॥৩২॥ 

ঠাহাদের মনরূপ করিব্রদ্বয় পরম্পরের অঙ্গের সুগন্ধ মদিরা পান করিয়। 



৪৮৪ ন্বীল্সীঢগীরাঙ্গ-চল্পুহ। 

অচঢ্ন্যান্য5দহ-চচ্ছবি-চক্দ্রিকিক্ষণ 

তচস্া প্রণব প্রীভুযদখি নশবদ্ধত | 
তঙীয়-কত্ল্লোলভরইঃ প্রপুরস্ব 

স্তদন্ভরং (৬৪১ ত্বদমিষ্াদ্বহির্ষ্ষী 0৩৪) 

অঢন্যান্যমঙ্গ ছ্যতি চন্দ্র কাং ষক্ 
কন্যাবরাবাপিবতাাং 5চ০কা1০রী-- 

ততভ্তচযাঃ সবভনুর্ুহ্কালী ৫) 
০প্রার্ফুল্ল তামগ্রাভমাং প্রতপতদ 0৩৫॥। 

ভতঃ প্রদক্ষিণীচচত্ু লক্ষীঃ পীইস্ফিতা। প্রকুম্। 
0জ্যাতিশ্চভ্রু-সমারুটা স্রচমকুমিব তারকা ॥ ৩৬ 

(৬৪) তয়োরস্তরং শগীরমধ্যম্ +৩৪॥ 
(৬৫) তনুরো5ং রোম পক্ষে পক্ষ2 ।৩৫। 

মত্ত হইয়াছিল। এ মনরূপ হস্তিদ্বয়ের আক্ষাঁলন হেতু, তাহাদের তনুদ্ধয়রূপ 

বন দুইটা কম্প প্রাপ্ত হইতেছিল ॥৩৩। 

পরম্পরের দেহকান্তিরূপ চক্দ্রিকার দর্শনে তাহাদের প্রীতিরূপ সমুদ্র বদ্ধিত 

হইয়াছিল। এ প্রীতি-সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাহাদের শরীর মধ্য অর্থাৎ হৃদয় 

পরিপুণ করিয়া ঘর্মচ্ছলে বহির্গত হইতেছিল ॥৩৪॥ 

কন্যা ও বররূপ চকোর যুগল যে পরম্পরের অঙ্গকান্তিরূপ চক্দ্রিকা পান 

করিতেছিল, তাহাতে তাহাদের সমস্ত রোমরাজি (পক্ষে পক্ষসমুহ) অত্যন্ত উৎ- 

ফুল্লতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৩৫॥ 

অনন্তর জ্যোতিশ্চক্রারূঢ তারক! যেমন স্ুমেরুকে প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ 

পীঠস্থিত৷ লক্ষ্মী প্রভুকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন ॥৩৬। 



পগ্তদস্ণ আস্কাঙগঃ | ৪১৮৫ 

তদেবং লক্ষীং ত্রিঃ প্রদক্ষিণং কারয়িত্বা গৌরস্য সংমুখে স্থাপয়িত্বা দুরী- 
কৃত্যাচ্ছাদনং পরস্পর-মুখাবলোকনং সমাআ্েড়িতনিযুক্তিবচনাঃ (৬৬) কারয়।মান্ু 
বন্ধুজনাঃ ॥৩৭॥ 

আরা প্্িয়াননমচকক্ষায ভয় বিনআ্রং 
গুঢত্সিতং দরচঢলক্ষণমাত্সদ্র তই । 

লন্দযাঃ শশচীতনুজহেনরপি ষঃ প্রঢমাদহ . 

প্রান ভব সা ন ভপরবুদ্ধি5বছ্যঃ 0৩৮-॥ 

লঙ্ষ্ীস্ত গৌরমবেলাকা সরু সমুদ্ধ-_ 
লজ্জা ন্যমীলয়দলং নয়নং জঢবন। 

মচন্য তদীয়-সুষমাম্ম ত-পুর-পুটন- (৭) 
০৩ সংববার জনদশ্নি-বারণায় 0৩৯1) 

(৬৬) পুনঃ পুনরুক্তৎ নিযুক্তিরচনং চক্ষুরুন্ীল্য বারমালো কয়েত্যাদিরূপং যৈঃ।৩৭। 
(৬৭) অস্টোহুপি মধুরসস্তপুরিতং ভাওাদি জনদর্শনশহ্কয়াবুণোতোব ॥৩৯ 

এই প্রকারে বন্ধুজনগণ লক্ষমীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করাইয়া গৌরের সম্মুখে 

স্থাপন করিলেন এবং পরস্পরের মুখাচ্ছা্বন দূর করিয়া “চক্ষু মেলিয়৷ বরকে দর্শন 
কর?)__এই প্রকার পুনঃ পুনঃ প্রেরণাবাক্যে পরস্পরের যুখাবলোকন করাইয়! 
ছিলেন ॥৩৭॥ 

সম্মুখে আপনাকে দর্শন হেতু লজ্জায় বিনভ্র, গুঢ মৃদুহাস্যবুক্ত ও ঈষৎ চঞ্চল 
নয়নবিশিষ্ট প্রিয়ের বদন দর্শন করিয়া লম্মবীর, ও তব্রপ প্রিয়র বদন নিরীল্মণ 

করিয়। শচীনন্দনের যে আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তাহারা ব্যতীত অন্যের 

বোধগম্য নহে ॥৩৮॥ 

লম্মমী গৌরকে একবার অবলোকন করিয়া অতি লক্ভ্বিতা হওয়ায় তিনি 
অবিলম্ছে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়াছিলেন । মনে হয়, তিনি লোকের দর্শন নিবারণের জন্য 

গৌরের পৌন্দর্য-সুধারাশি-পরিপুর্ণ দেই নয়নযুগলকে আবরণ করিয়াছিলেন ॥৩৯ 



৪৮৬ শ্বীল্সীৌবাঙগ-চল্পুঃ 

কিনব ভদীক্ষা-প্রম্দোদ্গতাজ্ং, সংচরাদ্ধ-কাম। ভয়ভত্্রপাতঃ । 
শ্যসীলয়ঢত আ্ুদ্দশীহং হি লজ্জ", ভয়ং কদাচিল বিলঙঘনীয়ম্ 0৪০৪ 

কিন্ত! ত্য? মভিমপহ্দভাং বীক্ষায গৌঢরন্দুনাভ্যাং (৬৮) 
ভ্বাব্ভ্যাং লিউনীম্তরমচিরডত মামপি স্বিদ্ধঢ্রেভ (৬৯)। 
ইত্যাশঙ্কাভর তরলিতা হস্ত ! মন্যামচহ ভ্ী 
০নাত্রদ্বাঢর নারুণদধিকং বত জপাররাভ্যাম্ 0৪১) 

স্র-খোদয়াদত্বং নভওদ্গনং ষদ্ 

কুচ্রোধ লক্ষী ভয়তক্্রপায়াঃ। 
তচ5দব লক্ষ, ন তনানমুস্ত্য 

গসানং বভিঃ ০আদগিষাজ্ভগাস 0৪২০ 

ক রি কিন সত চা “১৯৮ এজ 

(৬৮) 'আভ্যাং নেব্বাভ্যাং, (৬৯) স্থিৎ বিতর্কে অন্যয়ম (ক) স্বচ্ছদরপ-কপাটাভঢাং ॥৪১।॥ 

কিংব! গৌরের দর্শনানন্দজনিত অশ্রুকে ভয়ে ও লজ্ভায় সংরুদ্ধ করিবার 

ইচ্ছায় তিনি নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়াছিলেন। যে হেতু সুলোচন। রমণীগণের 

কখনও লজ্জা ও ভয় উল্লঙ্ঘন বরা উচিত নহে ॥8০॥ 

অথবা গৌরচন্দ্রকর্তৃক তাহার মতি অপহৃত! হইয়াছে দেখিয়া এই ছুইটী চক্ষুর 
দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া অচিরে আমাকেও হরণ করিবে, মনে হয়, এই প্রকার 

শঙ্কাতিশয়ে চঞ্চল হইয়া লজ্জা নয়নের পক্ষরূপ দুহইটা-কবাটের দ্বার তাহার 

নেত্রদ্ধার রুদ্ধ করিয়াছিল ॥8১॥ 

স্ুখোদয়ে জাত যে প্রচুর অশ্রুকে লক্ষ্মী ভয় ও লজ্জাবশতঃ কদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই তাহার শরীরমধ্যে পরিমাণ প্রাপ্ত না হইয়া ঘর্্মচ্ছলে বাহিরে 

আমিয়াছিল ॥৪২| 



সপ্তদশ আস্বাদঃ। ৪৮৮৭ 

গৌরস্ত বীক্ষ্য বদনং রুচিরং প্রিয়ায়া। 
গাম্তীর্য্যভমিরপি সত্তা শ্রচয়াহপি | 

সিন্ধুঃ স্তরধাংশুবদগীদভ্িতেলভ্ভাবং (৭০) 
যেনাঙ্গবন্তি ৭১) সমকল্পত ০রামব্রন্দস্ 1৪ ৩। 

অথ নিদেশেন বন্ধৃতায় নবন্ধৃতায়ামিলজ্জা মিলজ্জাড্যাপি সুখসেকনিঠয়৷ 
(৭২) কশিষ্ঠয়াঙ্গুল্য গৃহীত্বা চন্দনরসং নর-সংসেব্যমানচরণসারসম্য সারসম্থ- 

নবা্থুরোচ্ছনরোমমূলকালিকে (৭৩) কালিকেৰ শিবন্থ গ্রভো রর্রয়ামাস ॥88॥ 

(৭০) অতিক্রান্ত বেলা! মর্ধাদা যেন তাদৃশত্বং ঃ (৭১) অঙ্গবন্তি স্পষ্টং, পক্ষে সমীপবন্তি 
বনবৃন্দং, তত্র জলগ্রানেশাৎ ॥৪৩॥ 

(৭২) ম্থখসেকন্ত নিষ্ঠ! নিষ্পতি ধতস্তয়া। (৩) উত্তমশস্ত-নৃতন।্কুরবদুচ্ছনং রোমমুলং 
যস্তা 1১ ॥8৪| 

সমুদ্র গাস্তীর্যের আধার ও কুন্তীরমকরাদিপ্রাণীগণের আশ্রয় হইলেও 

ন্দ্রদর্শনে উহ! যেমন উদ্বেলত! প্রাপ্ত হয় গরবং উহার নিকটবন্তী বনসকল কম্পিত 
হয় সেইরূপ গৌর গাস্তীর্্যভাঁজন ও সত্তবসম্পন্ন অর্থাৎ পরাক্রমশালী হইলেও 

প্রিয়ার রমণীয় বদন দর্শন করিয়া অমীমভাঁব রেতিবিশেষ) গ্রাপ্ত হইলেন, যদ্বার। 

তাহার অঙ্গস্থিত রোমরাজি কম্পিত হইতে লাগিল ॥৪৩॥ 

অনন্তর বন্ধুগণের আদেশে লক্ষমী অতিশয় লজ্জীবশতঃ জড়তা প্রাপ্ত 

হইলেও তাহা! ত্যাগ করিয়া সুখপ্রদাননিষ্ঠ। কনিষ্ঠ! অঙ্গুলির দ্বারা নৃতন চন্দনরস 
গ্রহণ করিলেন এবং যহার চরণকমল নরবুন্দের সেবার যোগ্য সেই প্রভুর ললাঁটে 

শিবের ললাটে ছুর্গার ন্যায় উহ! অর্পণ করিলেন। চন্দনপ্রদানকালে লক্ষমীর রোমমুল 

তুম শস্যের নৃতন অস্কুরের ন্যায় স্ফীত হইয়াছিল ॥88॥ 



৪৮-৮- শ্গীল্মীগৌরাঙ-চল্পুঃ 

পরস্পরং স্পর্শমবাপ্য কন্যকা- 
বঢেরী নবং জাত-সহা5মক্কতী ৷ 

ভদ? স্ুখং হস্ত! কি্মেতদিত্যমু 

বিচারমস্তম নস" বিচিভিনতুঃ 0৪৫৮ 

লস্ষ্া্গুলীং চন্দনপক্কযুত্তু1ং 
প্রভু নিবিষ্টামসলিঢক স্বকীচ়ে। 

মেমনেন বশীকার্ষ্য-গত্দন লিপ্তং 
কামাশুগং গন্ধফলীস্বরূপম্ 1৪৬ 

গৌরস্তাঙ্গং স্প্রশম্তী নবস্ুতৃক ভরাদ্ বিন্দমালাপি মোদং 
লন্মমী লজ্জাতিভ্ডভীত কর-নলিনদলং সত্বরং সঞ্চকর্খ ৷ 

এতন্সিটথ্যব বাক্যং ভবতি পুনরিদং সত্যমটস্যেব চিল্লিং ৭৪) 
মস্ত তে্ডীজঙ্গমাক্ত্র ভয়তরলমনা? ৭৫) পুষ্পবাণাসনস্থ্য 1৪৭ 

তখন কন্যা ও বর উভয়ে পরস্পরের নবজাত স্পর্শ লাভ করিয়া অতিশয় 

চমৎকৃত হইলেন এবং তাহার! মনোমধ্যে “অহ ! একি অপূর্ব স্থুখ 1? এই কথা 

বিচার করিতে লাগিলেন ॥8৫॥ 

নিজ ললাটে অপিত চন্দনপক্যুক্ত লক্ষ্মীর অঙ্গুলিকে প্রভূ বশীকরণের 
ওষধে লিপ্ত চম্পক-কলিকাম্বরূপ কামের বাণ বলিয়। মনে করিয়াছিলেন ॥8৬| 

লম্মমী গৌরের অঙ্গ ম্পর্শ করিয়া নবকৌতুকভরে আনন্দপ্রাপ্ত হইলেও 
লজ্জায় অত্যন্ত ভীতা হইয়া সত্বর করপদ্মদল অর্থাৎ করাঙ্ুলি আকর্ষণ করিয়া- 

ছিলেন__ এ কথাই মিথ্যা। পক্ষান্তরে ইহা সত্য যে, লক্ষ্মী গৌরের ভ্রকে পুষ্প- 
-ধন্বা! কন্দর্পের ভূজগান্ত্র মনে করতঃ ভয়ে চঞ্চলমন! হুইয়। সত্বর করকমলদল 

আকর্ষণ করিয়াছিলেন ॥৪৭॥ 



সপ্তদশ আত্বাদঃ। ৪৮৮০৯ 

ততঃ করাভ্যাং পরিগ্ৃহ্য লক্ষী, ম ধুকমালাং ৭৬) প্রভৃকণ্তদদেতশ 
সমর্পয়ামাস ববন্ধ মচন্য, পাচে্শেন কামস্ত্ তদীজ্ঞয়ামুং 0৪৮ 

0গীঁচ্রোহপি নীত্রী নিজকণ্টদেশান্ 
মল্লীআ্জং তাং নিদতেধ গতেলহস্ত্যাহ | 

পক ধবস্থাদ্ধমচতা ল০ভথাঃ 
সঞ্রত্র ভাগং ন্থিতিঢবাধনায় 0৪৯॥ 

স্বভুক্ত-মাল্যং নিজপাপণিনামিতং 
গৌরাদ. ষদা প্রাপদ০সী ম্বগেক্ষণা | 

তদ? ধিয়াটস্স প্রদত্দে স্বমীশ্বর- 
-প্রসাদলাভে হি তচ্দেব স্মচিতম্ শে৭) 8৫০) 

(৭8) ভ্রবং, (৭৫) করনলিনধলং সত্বরা.সঞ্চকর্ষেত্যনুযঙ্গাতে ॥৪৭। 
(৭৬) মধূকপুম্পমাল্যং ॥৪৮॥ 
(৭৭) স্বমপূণমেব জুষ্ট,চিতম্ ৫০॥ 

টি দি 

অনন্তর লম্মমী কর যুগলের দ্বারা মধুক পুষ্পের মালা গ্রহণ করিয়! প্রভুর 
গলে অর্পন করিয়াছিলেন। মনে হয়, তখন তিনি কামের আজ্ঞাঁয় তাহাকে 

পাশ দ্বার। বন্ধন করিয়াছিলেন ॥৪৮॥ 

শৌরও নিজের কখদেশ হইতে মল্লিক! পুষ্পের মাল! লইয়া 'পত্বী পতির 

অর্ধ অতএব সর্ঝনত্র অংশ লাভ করিবে? । যেন ইহা জানাইবার জন্য তাহার 

গলে উহ! প্রধান করিলেন ॥৪৯। 

সুগনয়না লক্ষ্মী যখন গৌরের নিকট হইতে তাহার ্বহস্তপ্রদত্ত নিজ 

সেবিত মাল্য প্রাপ্ত হইলেন, তখন মনে মনে তীহাকে আত্ম। অর্পণ করিলেন। 

যে হেতু ঈশ্বরের অনুগ্রহলাভে তাহাই (আত্মসমর্পণ করাই) সমুচিত ॥৫০॥ 



8৯০ শ্রীশ্ীগৌরাঙ্গ-চম্প্রঃ । 

পরস্পরং সালা-সমসর্পণচ্চল-- 
লমনী-ননদ্বীপবিধু নিজং লিজম্। 

সঢনবশুপক্াগীসভিরিভাটনগাভং 
ততঃ ক্ষণান্ কাংস্৮চন জাভ্যমাপভুঃ 0৫৯ 

ততম্চ (৭৮) পরম্পরং মানসে প্রাপ্যাপি ম্বরতি-বিজাতীয়রতিশালিভ্য।ং 
তাভ্যাং পরম্পর-মাধুধ্যান্ু ভবন্থথং লব্,মসমর্থে। তত্র বিরক্তাবিব তে পুনঃ পরি- 
বর্তয়ামাসতৃঃ ॥৫২। 

কন্যানত্রৌ সালা-সঙগঙ্গণং ষদ্গ। 
পরস্পর০্প্রমরঢসন চক্রুভুঃ ৷ 

তদা' প্নিঃ কন্বুক্ডচব! বধুতচ্তে 
কুল লুনাঢ্দাহপি দিতেশো দশানত০্শে 0৫৩) 

(৭৮) নন তগ্ছি পুনঃ কথং জাড্যং তত্যওতুস্তত্রাহ ততশ্চেতি ॥৫২। 

লক্মমী ও নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পর পরস্পরকে মালা প্রদানচ্ছলে নিজ নিজ মন 

অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহাই আমার জ্ঞান হয়। সেই জন্য কয়েক ক্ষণ পধ্যন্ত 
উভয়েই জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৫১| 

অনন্তর তাহার! পরস্পর প্রম্পরের মনকে প্রাপ্ত হইয়াও নিজরতির 
বিজাতীয় রতিশালী (বিষয়জাতীয় ও আশ্রয়জাতীয় রতিযুক্ত) সেই দুইটা মনের 
দ্বার পরস্পরের মাধুর্য অনুভবের স্মখলাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাহারা যেন 
তাহাতে বিরক্ত হইয়া পুনরায় পরস্পরের চিত্ত পরিবর্তন করিয়াছিলেন (ফিরাইয়৷ 

দিয়াছিলেন) ॥৫২॥ 

যখন বরকন্য। পরস্পর প্রেমানন্দে মাল্য প্রর্দান করিতেছিলেন, তখন 

শঙ্ধবনি এবং বধূগণের উলু উলু শব্দ দশদিক ব্যাপ্ত করিয়াছিল ॥৫৩। 



সপ্তদশ আত্বাদঃ। ৪৯১ 

যদ! চ কৌতুক-কল্লোলাকুলিতৌ কন্যাবরো পরস্পরোপরি পুষ্পপ্রকরং 
পরিববৃষতু, স্তদ! স্বশ্বাঙ্গলগ্নানি তানি কামপ্য কাণগ্ডানি মতা তম্ত পুষ্পবাণতাং 

যথার্থং মেনাতে ॥৫৪| 

অথ কন্যাধাত্রিকজন। জন্যযাত্রিকজনানা (৭৯) খুপরি পুষ্পানি বর্ধন্তঃ পরি- 

হসন্তস্তৎসহকাঁরেণ তুষ-শর্করাঁকর্কর।দিকানি ববৃযুস্ততো৷ হুসন্তে। জন্যযাঁত্রক' 

জগছু? ॥৫৫। 

কন্যান্ুজঢেদ হরয়ঃ প্রস্রনগন্গাক্কুলীকতানঙ। (৮০) | 
ভস্মাচ্চঞ্চল€তভষামীদৃঙ, নাযুক্তক্তাং বহতি 1৫৬ 

(৭৯/ বরযাত্রিকঙ্জনানাং ॥৫৫। 

(৮) পুষ্পগন্ধেনাকুণীকুতমনঙ্গমাকাশং ঘৈস্তে হরয়ঃ পবনাঃ ঃ নিন্দাপক্ষে ফলগন্ধেনাকুলী- 
কতমনঙ্গং মনো! যেষাং তে হরয়ো! বানরাঃ ॥৫৬॥ 

যখন আনন্দতরঙ্গে আকুলিত হুইয়! কন্যা ও বর পরস্পরের উপর পুষ্প- 
রাশি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন তাহার! নজ নিজ অঙ্গলগ্ন মেই পুষ্পগুলিবে 
কাঁমের বাঁণ মনে করিয়া তাহার পুষ্পবাণত্ব যথার্থ মনে করিয়াছিলেন ॥৫৪॥ 

অন্তর কন্যাঘাত্রী জনসকল বরযাত্রীজনগণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে 
করিতে পরিহাসপূর্বক তাহাদের সঙ্গে তুষ শর্করা (খাপরা) ও কঙ্করাদি বর্ষণ 

করিতেছিলেন, তখন বরপাত্রিগণ হাসিতে হাঁদিতে বলিয়াছিলেন ॥৫৫॥ 

কন্যার স্বহৃদ্গণ সকলে হরি অর্থাৎ পবন। তীহারা পুষ্পগন্ধে আকাশ 
পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব ইহাদের এই প্রকার চঞ্চলঙ। অযুক্ত নহে । 

প্লেষপক্ষে- কন্যানুম্বদ গণ সকলে হরি অর্থাৎ বানর ফলের গহ্থ 

তাহাদের চিত্তকে আকুল করে। অতএব তাহাদের পক্ষে এই প্রকার চঞ্চলত 

অযুক্ু নহে ॥৫৬|॥ 



৪৯২ ন্ীল্পীতগৌরাঙ্গ-চন্পুঃ | 

কন্য।যাত্রিকাঃ প্রোচু₹- 
বিশ্বস্তরানুষায়ী পীবরশ্বচঙ্গাহজু ন-প্রণয়ী । 
বরষাভ্রিকসহং০ঘাহয়ং বত নত বুষ্িতাহ বহতি (৮১) ॥৫ণা) 

পুনরপি বরনাত্রিক বদন্তি "্ম_ 
কন্যাপক্ষাঃ শক্তপ্রতিভাকা জগদিতর ০লাটকঃ। 
অপ্রতিকাশীচ০স্তষাং নব্যাহারে চলা স্তা যুক্ত] (৮২১ ৪৫৮! 

(৮১) কৃষ্ণান্ুঘায়ী, পীনরং পুষ্টং শূঙ্গং গ্রাধানং যস্ত» অজ্জুনে পাণ্ডনে প্রীতিমান্, বৃষ্ণিতাং 

যাঁদবতাং ॥ পক্ষে বিশ্বস্তরাযায়ী গৌরানুগতঃ স্থলবিষাণঃ ঘ।স প্রণয়ী বুষ্তাৎ গোত্বং ষণ্ডতামিতি যাবৎ 
/৫৭॥ 

(৮২) শস্ত! প্রতি» যেষাং অগ্রতিকাঁশা অতুপাঃ ; পক্ষে ন গন্তি প্রতিকাশা ইতি চত্বারো 
বর্ণা যেষু তাদৃশাঃ শস্ত গ্রতিভাকাঃ স্তভা শ্ছাগা ইতি গুঢার্থঃ। ব্যাহারে উক্তৌ চগ্গান্ততা চঞ্চলমুখত। 
ন যুক্তা অথচ নন্যাহারে নৃতন[হ।রে যুক্ত ॥৫৮॥ 

কন্যাধাত্রিগণ উত্তর করিলেন _বরযাগ্রিসমুহ বিশ্বস্তরানুষায়ী (কৃষ্ণানু- 

গামী), পীবর শুঙ্গ (অতিশয় প্রাধান্যযুক্ত) ও অর্জুনপ্রণয়ী (তৃতীয়পাণ্ডৰ 

অর্জনের প্রতি প্রীতিমান্) সুতরাং ইহারা বৃষ্ণিভীব (ঘাদবগণের ভাব) ধরণ 

করিতেছেন। 
শ্লেষপক্ষে-_ ব্রযাত্রিগণ বিশ্বন্তরানুষায়ী (বিশ্বস্তরের অনুগামী) পীবরশূ্গ 

(স্থুলশৃঙ্গযুক্ত) অর্জুনপ্রণয়ী (ঘাসে প্রীতিদম্পনন)। অতএব অহো! ইহার! 

রুঞ্িতা (গোত্ব, অর্থাৎ বৃষের ভাব) ধারণ করিতেছেন ॥৫৭| | 

পুনরায় বরযাত্রিগণ বলিলেন- লোকে বলিয়াছে__ কন্যাপক্ষীয়গণ অগ্রতি- 

কাশ (অদামান্ত) শস্ত প্রতিভাক৷ (প্রশস্ত প্রতিভামম্পন্ন)। অতএব বাক্যাল[পে 

তাহাদের চঞ্চল মুখ হওয়া উচিত নহে। 

শ্লেমপক্ষে _কন্যাপক্ষীয়গণ অপ্রতিকাশ (নাই প্র, তি. কা ও শএই 

চারিবর্ণ ধাহাঁতে এবন্িধ) শস্ত প্রতিভাকা অর্থাৎ স্তভা (ছাগ)। অতএব তাহা- 

দের নূতন আহার বিষয়ে চঞ্চলমুখতা উপযুক্ত বটে ॥৫৮॥ 



সপ্তদশ আস্বাদঃ। ৪৯৩ 

কন্ঠাবা ব্রিক! পুনঃ প্রোচুঃ_ 
জন্য। ললা যুক্ত ভবন্তি কবয়োহুব০পাদয়কণ:। 
তন্মাদ্দষা মুচিত? গমশাখাচারি ত? সম্ভতম্ (৮৩১ ৪৫৯] 

তদেবং কন্যা পক্ষ-বরপক্ষেষু নরম ব্যাহার-সমরং রসমরন্দ-মত্ত 
-তয়৷ (৮৪) কুর্ব্বাণেষু কন্যায়ান্যায়ানুলারেণাবরোধং নীতায়াং 

তল্ট| জনকে! জনকো রামমিৰ গৌরং বরিতুমারেভে ॥৬০। 

(৮৩) জন্ভ! নরযাত্রিকাঃ বরন্ত স্গিগ্ধী ইতি যাবৎ । লঙ্গ।মযুক্ত1 ভূষাধুক্তাঃ পক্ষে পুচ্ছযুক্তাঃ 
অবপোদয়কা নান্তি বপা ছিন্তং যত্র স উদয়ো। যেষাম্ অথচ নীস্তি বো মৃত্র পন্ত উদগম্চ ত্র তথাভূত1ঃ 
কপয় ইতার্থঃ। আগমশাখাচারিতা বেদশাখাবিজ্তত্বম্, অথচ আগমণাখাচারিতা। বৃক্ষশাখাচারিতবং ॥৫৯ 

(৮৪) রস আনন্দ এব মরনো মধু তন্সতততয় ॥৬০। 

কন্যাধশত্রিগণ পুনরায় বলিলেন-ব্রধাত্রিগণ ললামযুক্ত (ভূষণ-যুক্ত) 

অবপোদয়ক৷ (বপার অর্থাৎ ছিদ্রের উদয়বিহীন অর্থাৎ নির্দোষ) এবং কৰি। 

অতএব হহাদের সর্ববদ। আগমশাখ|চারিতা অর্থাৎ বেদশ|খায় অভিজ্ঞতা! সমুচিত। 

হ্লৌষপক্ষে__বরযাত্রগণ ললামযুক্ত অর্থাৎ পুচ্ছযুক্ত, অবপোদয়কা 
অর্থাৎ বকারশুন্য ও পকারের উদয় যুক্ত কবি, অর্থাৎ কপি (বানর)। অতএব 

ইহাদের অগমশাখাচারিতা অর্থাৎ বৃক্ষশাখায় বিচরণ মমুচিত ॥৫৯॥ 

এই প্রকারে কন্যাপক্ষীয় ও বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ আনন্দমধুতে মত্ত হইয়। 

পরিহাপৌক্তি-যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে রীতি অনুসারে কন্যাকে অন্তঃ 

পুরে লওয়া হইলে রাজধিজনক যেমন রামচন্দ্রকে বরণ করিয়াছিলেন, মেইরূপ 

কন্যার পিতা বল্লভাচাধ্য গৌরকে বরণ করিতে আরম্ত করিলেন |৬০॥ 



৪8৯৪ শ্তীন্জীগৌরা ্গ-চম্পুঃ 

সঢন। মু প্রেসরতেসেন যা গিনী- 

সনম্ভঢভাচগ। হপি ষদীয়সাসনং | 
সঢতন দত্ত, কুশবিউরাসনং 

সমদন্দে ভক্ভিবদ্শে। মহা প্রভৃঃ ॥৬৯৪ 

যত্ন্স দঢ্দে পাদ্যমহে? পিতামহুঃ 
সমন্তঢ্দেনৈঃ পরিপুজিততীহপ্যঢসী । 

ভণ্স্স দঢ্দে ত স ধরা-স্ুরাত্ম 
স্তদীয়ভাগাং কতচ্মা নহি স্কতেতি 1৬৯) 

পাগ্যং সমাদায় ষদাহনিজন্িসিজং (৮৫) 

- পদং মনু ৮৬১ ভত্ত্য সমুচ্রন্ প্রভ়ঃ। 

রাস্ং শ্রিয়াহপুরি তটদব তদ্ ষঢতা 
বচত্তদীয়ং ন মুধা কদীচন ॥৬৩%৷ 

(৮৫) অনি গ্রাক্ষালয়ং। (৮৬) মম্বং মন্ত্ং যথা-- 'সবাং পাদমবনেনিজে অন্মিন্ 
রা শ্রিয়ং দধে” ইত্যেবং বূপম্ ॥৬২। 

মোগিগণের প্রেমরসে কোল মন এবং অনন্ত নাগের দেহ যাহার আসন, 

সেই মহাপ্রভু ভক্তির বশ হইয়! ব্পভাচার্ধ্য কর্তৃক প্রদত্ত কুশ ও বিষ্টরাঘন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ॥৬১॥ 

পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাগণের পুজিত হুইয়াও যাহাকে পাচ (পাঁদ- 

প্রক্ষালনার্থ জল) প্রদান করিয়।ছিলেন, ব্রাহ্মণোন্তম বন্তুভাচাধ্য আজ তাহাকে পাচ্ছ 

অর্পণ করিলেন। অতএব তাহার ভাগ্য কে না প্রণংসা করে ॥৬২॥ 

প্রভু পাচ গ্রহণ করিয়া যখন সেই পাগ্ের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে 

নিজ পদ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, তখনই তিনি সেই রাজ্য শ্রী (লক্ষমী সম্পত্ি) 

রাদ্ধাপূর্ণ করিয়াছিলেন কেননা, তাহার বাক্য কখনও বৃথ! হয় না ॥৬৩। 
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চতুল্মুথিঃ পঞ্চযুখঃ সহজ্ীননোহপি যস্যাজ্বিযুগং নমন্তি | 
ন ০ভন মুদ্ধা' স ষদপিতার্থযং জগ্রাহ তদ্ভাগ্যমচ্হো বরীক়ঃ ॥ ৬৪ ॥ 

আচম্যসম্ভঃ সকল ভ্রিলোকী 

দত্তে ষমুদ্দিশ্য পরং ন সাক্ষাঞ্খ। 

স ব্ল্পভাচার্ষ্যবরণ দত্তং 

তদাদচ্দে হস্তমচ্হে? প্রপাধ্ধ্য ॥ ৬৫ ॥ 

হুতং হবি ভুমিস্্রঃ কশানুন 
মুহেন ভূঙচক্ত ন পুনঃ স্বঢকন যঃ। 

স ০ষন দত্তং মধুপর্কমাঘস 

লিজানতেনটনব স ০কন তনেভাতেত ॥ ৬৬ ॥ 

0
 

চতুন্মুখ, পঞ্চানন ও সহত্রবদন অনন্তও ঘাঁহার চরণযুগলে প্রণাম 

করিয়। থাকেন তিনি যণহার প্রদত্ত অর্ধ্য নত মন্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অহে! ! 

তাহার ভাগ্যই শ্রেষ্ঠ ॥৬৪॥ 

সমস্ত ত্রিভুবন যশহাকে উদ্দেশ করিয়া আচমনীয় জল প্রদান করে, কিন্ত 

সাক্ষাতে দান করিতে পারে না; অহোৌ! বল্লুভাচার্যযবরকর্তৃক প্রদত্ত মেই 

আচমনীয় জল তিনি হস্ত প্রদারিত করিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৬৫॥ 

ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক আহৃতিরূপে প্রদত্ত ঘ্ৃতকে যিনি অগ্রিমুখে ভোজন 

করেন কিন্তু নিজমুখে ভোজন করেন না। তিনি যাহার দত্ত মধুপর্ক নিজমুখেই 

ভক্ষণ করিয়।ছিলেন, কে তাহার শ্তব না করে? ॥৬৬। 



৪৯৬ শ্রীশ্লীগৌরাঙ্গ-চম্পুঃ। 

ততশ্চ বল্পভাচার্ধ্যঃ স্বদ্ুহিতরমানাধ্য মাল্যচন্দনবমনমণ্ডন-প্রভৃতিভিঃ সাঁদরং 

পুজয়িত্ব বরং কন্যাবরয়োর্দক্ষিণ-করঘোঃ পৌভাগ্যাহ্বয়ং  পিউগন্ধবস্তুচয়ং 

লিলেপ॥ ৬৭ ॥ 

অথ কাচিল্পলন! মপতিতনয়াইনতীত-নয়া (ক) নতীকৃতাননা গৌরম্ত মুখং 

পশ্যান্ত্য-পশ্যান্ত্য তিহ্রিয়ং (৮৭) স্মিতং বিদ্রধতী দধতী তস্যোত্তানদক্ষিণকরোপর্ধ্যধো- 

মুখং (৮৮) লক্ষ্য দক্ষিণকরং পবিত্রেণা বিশ্রেণানন্দদ্য (৮৯) বন্ধ ॥৬৮। 

লন্মমাঃ করঃ শ্রীলমহাপ্রত্ভোঃ করং 
লাবণ্যক্তম্নাতিতরাং পরাভ্ভবু । 

(ক) ন অতীতোহতিক্রান্তো নয়ে নীতির্যয়ত (৮৭) অতিত্বিয়ৎ অপশ্তন্তী তনুকুর্বতী (৮৮) 

অন্তোহপি যং পরাভবতি তমধো বিধায় তন্তোপরি তিষ্তি। (৮৯) আননস্ত রক্ষণসাধনেন দর্ভেন ৬৮ ॥ 

অনন্তর বল্পভাচার্্য নিজ কন্যাকে আনাইয়া, মাল্য চন্দন, বস্ত্র ও অপন্ক।রা- 

দির দ্বারা সাদরে বরের পুজা করিলেন এবং কন্যা ও বরের দক্ষিণ করে 

সৌভাগ্যজনক পিষ্ট গন্ধবন্তৃূঘমুহ লেপন করিলেন ॥৬৭॥ 

অনন্তর কোনও এক নীতিশালিনী পতিপুত্রবতী রমণী নতবদনে 

অতিশয় লজ্জ। হ্রাস করিয়া! গৌরের মুখদর্শনপুর্রবক ঈষৎ হস্ত করতঃ তাহার 

উত্তান দক্ষিণ হৃস্তের উপর লক্ষমীর অধোমুখ দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া আনন্দ রন্মণকারী 

পবিত্রের (কুশের) দ্বারা বন্ধন করিয়! দিলেন ॥৬৮॥ 

লম্মমীর কর লাবণ্যাতিশয়ে শ্ীমন্মহা প্রভুর করকে অত্যন্ত পরাস্ত করিয়।ছিল। 
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তচ্তে। বলনা মুমচ্ধা! বিধায় স 

প্রতবং সমাক্রম্য চিরাদতিষ্ঠত ॥ ৬৯ ॥ 
অঢন্ান্য-চতোধনহারঢকী ছ্বা- | 

বঢন্যান্যহক্তে পরিবন্ধনীয়ো । 

ইচমী যুবানাবিভি কিং বিচার্ষযা- 
বধ কুটশঃ সা করপল্াচয়াঁচস্তী 0৭০) 

পরস্পর-স্পর্শ-সুখানুক্ততিত; 
তিচেলী তদা ্ী মন০সদমুচভুঃ। 

দনভ্রিয়াহনেন বিলম্ব চেদিয়ং 

ভ্রিচয়ত ন স্তহি পরং আ্ুখং ভব ॥ ৭১॥ 

ততশ্চ বল্লুভ-নামধরো৷ ধরাস্রবরো ধৃত-মণিন্বণমণ্ডনাং পরিহিতরুচিরবসশাং 

সেইজন্য লন্মমীর কর বলপুর্ব্বক তাহার করকে অধোভাগে করিয়া অর্থাৎ নীচে 

ফেলিয়। তাহার উপরে আরোহণ করতঃ বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিল ॥৬৯॥ 

“পরস্পরের চিত্তধন অপহরণকারী এই দুই যুবকযুবতিকে পরস্পরের 
হস্তে বন্ধন করা কর্তব্*_এইরূপ বিচার করিয়া কি সেই ললন! লক্ষ্মী ও বিশ্ব 

স্তর উভয়কে তাহাদের ছুইটী করপন্মে বন্ধন করিয়াছিলেন ॥৭০| 

তখন পরম্পরের স্পূর্শমুখ অনুভব হেতু ঘর্মযুক্ত হইয়া তাহার! পরম্পর 

মূনে মনে এই কথা বলিয়।ছিলেন__ ইনি (বল্লভাচার্য্য) যদি বিলম্ব করিয়। সম্প্রদান 

কার্ধ্য করেন, তাহা হইলে আমাদের অত্যন্ত সুখ হয় ॥৭১| 

অনন্তর বল্গভনামধারী ত্রাহ্ধণবর মণি ও স্বর্ণময় অলঙ্কারধারিণী সুন্ার. 

বননপরিহিত! দুহিতা৷ ও ( মণিকাঞ্চনভূষণধারী রমণীয়বস্ত্রপরিহিত ) জামাতাকে 



৪৯৮ শ্রীঞ্সীগৌরাহ-চস্পুঃ্ | 

্বভ্যর্য ছুহিতরং তথ! জ।মাতরং ঘথাশাস্ত্রবচনং বিধায় সঙ্কল্পরচনং তাং তস্মৈ 
দদে ॥ ৭২। 

আদৌ কন্যা সাপি লক্ষ্লী-স্বরূপ। 
স্থানং তীর্থং দানপাত্রং মুকুন্দঃ 

তৎ্* ০সীভ্ভাগাং বল্পভাচার্ষানাম্ে' 

ভূমীদদবস্যাজ্ত তকনাধিগম্যম্ ॥৭৩ ॥ 

বিষ; প্রীভিং কাগয্িত্বরী জন। ৫ 

কন্যাদানং কুর্তি তেখু তস্য 

(৯*) কন্াদানক্রিয়াতঃ ॥৭৪॥ 
সা এরর জী ৫ ভর 

সম্যক অর্চনা করিয়। শাস্ত্রবিধি অনুপারে সন্কল্প করির। জামাতাকে কন্যা সন্গ্রাদান 

করিলেন ॥ ৭২॥ 

প্রথমতঃ ঘিনি কন্যা তিনি লক্ষী স্বরূপা, (নবদ্বীপ) স্থান তীর্থ অর্থাৎ 

গঙ্গতীর, দানের পাত্র মুকুন্দ (মুক্তিদাতা বা প্রেমভক্তিদাতা কৃষ্ণ )। অতএব 

বল্পভাচার্ধনামুক ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য কে জানিতে পারে ? ॥ ৭৩। 

যে মকলব্যক্তি বিষুর গ্রীতি কামন! করিয়া কন্যাদান করেন, তাঁহাদের উপর 
তাহার একমাত্র প্রীতি হইয়া থাকে । কিন্তু এই কন্যাদান-ক্রিয়া হইতে এই 

্রাঙ্মণের উপর তাহার তদুপরি সুন্দরীকন্যাপ্রাণ্ডজনিত শ্রীতিও উৎপন্ন 

হইল ॥ ৭৪ | 



সগুদশ আস্বাদঃ | ৪৯৯ 

এটকব স্যাৎ্ প্রীতি রেতঙক্রিয়ী তে? (৯০) 
জাতাত্সিংস্ত গ্রীলকন্তাপ্তিজাহপি ॥ ৭৪ ॥ 

ততশ্চ বসন-ভূষণ-গুহোপকরণপ্রভৃতি-যৌতুকমতিশায়িতকৌভ্ভুকঃ 
সমর্প্য গোরায় দক্ষিণাং বরায় সমর্পয়ামাস বল্পভনাম। সঃ ॥ ৭৫॥ 

ততঃ কাচ্চিন্নারী পতি-ম্ুতবতী 0গৌরশশিনেন। 
দিশং বামাং লক্ষমীং হসি তমুখমানীয় রভসাও॥ 
তচয়াবণসাদ্বন্দে তন্থুনি নবরাচগ বিদধতী 
মুদান্যান্যং গ্রন্থিং হাদয়-যুগতল কিং ভতমকতেরোও ৯৯) ॥ ৭৬ ॥ 

তদেবং মিলিতৌ লক্ষমীশচীনন্দনাবাঁনন্দনাবালোক্য যুবতিশততয়োহতিতত 

(৯১) তয়োনদিয়ঘবন্দমপি হৃল্মং নবানথরাগঞ্চ তংগ্রস্থিম্ ॥ ৭৫ ॥ 
(৯২) 'অতিততং অতিবিস্ৃতং যোগ্যং তৎক।লোচিতং কৃতৃহলৎ যাস|ং| (৯৩) বহুলং যথাস্তাত্বথা 

অবকীর্ণানি কুম্ুমানি যাভিঃ ॥ ৭৭ ॥ 

তদনন্তর বল্পতনামক সেই বিপ্র অতিশয় কৌতুকভরে বর গৌরকে বসন, 
ভূষণ, গৃহ-সামগ্রী প্রভৃতি (গৃহে ব্যবহার্য পালক্ক-শয্যা-কলমাদি ) সমর্পণ করিয়! 
দক্ষিণ! প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥ 

অতঃপর পততিপুত্রবতী কোনও এক নারী হর্ষভরে হাস্তমুখে গৌরচন্দ্রের 
বাম দিকে লম্ষমীকে আনিয় তাহাদের পরস্পরের সৃষ্ষ্ব নবরাগযুক্ত অর্থাৎ রক্তবর্ণ 
বস্ত্র যুগলে সানন্দে গ্রন্থি দিয়া তিনি কি তাহাদের পরস্পরের সুন্ষম, নবানুরাগযুক্ত 

হৃদয়যুগলেও গ্রন্থি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥ 

এই প্রকারে আনন্দপ্রদদ লক্ষমী ও শচীনন্দকে--মিলিত হইতে দেখিয়! 



৫০০ শ্নীল্মীগোরাজ্গ-চল্পু্ 

ঘোগ্য-কুতুহল। (৯২) বন্থলাঁবকীর্ণ-কুমুমাঃ (৯০) স্ুমাধুরীধুরীণা বাঁচে! 
জগছুঃ__ ॥ ৭৭ ॥ 

সখা! বিতলাৌকয্ত কিং রৃতি-পঞ্চবাণী 
কিন্ব। শচী-স্ুরপতী কিমুমামহেতশোৌ। 
কিন্ধ। বিদর্ভ-ধরণীশ-স্ুতা-মুকুন্দ_ 
বত্রাগততী স্তুখপ্িভুং নয়নাবলী ন ॥ ৭৮৮ ॥ 

মাধুর্স্য-পীষ্ব-পঢ্ষোধি মতচম়্াঃ 
প্রবিশ্থয নে' দৃক পুথুঢরাম-সংহতিঃ। 

মুদং অ্রজন্তান্যপদার্থ-মাধুরী- 
নানীং ন কাঞ্চিশ প্রতিষাভূ মীহঢ্তে ॥ ৭৯ ॥ 

বয়ং বি5ধঃ শিল্প-পটত্ব-সম্পচ্দ 
নির্মঞ্চনং ষাম তথ1 করস্য চ। 

যুবতিবৃন্দ তৎকালোচিত পরমকৌতুহলভরে প্রচুর পুষ্প বর্ষণ করিয়া অতিশয় 
মাঁধুরীযুক্ত উৎকৃষ্ট সুন্দর বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥ 

সখীগণ! অবলোকন কর ; এ ছুইজন কি রতি ও মদন, কিম্বা শচী ও 
ইন্দ্র অথবা পার্বতী ও মহাদেব, কিংবা বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণী ও কৃষ্ণ আমাদের 

নয়নে (সকলে ) সুখ দিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? ॥ ৭৮ ॥ 

বিস্তৃত রোমরাঁজিযুক্ত আমাদের নেত্র এই ছুইজনের মাধু্যনুধাসমুদ্ডে 

প্রবেশপুর্বক আনন্দ লাঁভ করিয়া আর অন্য কোনও পদার্ঘের মাধুরী নদীতে 

ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছ! করিতেছে না ॥ ৭৯ ॥ | 



সপ্তদশ আম্বাদঃ। ৫০৯ 

ষাভ্যামিমৌ দিব্য-যুবাবতংসক1__ 
বজীঘটন্ সঙ্দ্বশীং স্ুখায় সঃ (৪) ॥ ৮০ ॥ 

বীক্ষপ্রমাল্য স্তনুকান্ভতিমেভচয়াঃ 

অ্বপীতভাং যাহরুণ-_সপ্যলভ্তয়্ ০৫) | 
কথং তদ্দেষা২কুণকান্ডি-যষোগনত। 

মালিন্যন্ভাজাভ্তু সম? হরিদ্রয় ॥ ৮৮৯৪ 

ছ্বণয়ীঃ কচান্ পশ্যত যান্ বিলোকক্পং 
স্রপামবাপত খলু চামর-জ্রজঃ ॥ 

ততঃ পঢরতার্গামুখী-কাতোহপ্যচসী 
স্থাভং ন শক্ষোতি তথা কলামপি ৯৬) ৪ ৮২ ॥ 

৯৪) সনিধিঃ ॥ ৮০ ॥ 

(৯৫) অরুণমপি আক্ুণাযুক্তং বস্ত অপি। গ্রাকৃতে অরুণঃ হুরধ্যঃ ॥ ৮১ | 

6৮৪১০১৯০১৯৪৯৯৬৭০১৭৯১৭১ টা টিপি 
সকলের নয়নের নুখ হেতু বিধি যে দুইটা বস্তু দ্বারা সুন্দর যুবক-ও যুবতি- 

গণের শিরোমণি এই যুগলকে নির্মাণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার সেই শিল্পপট্তা- 
সম্পদ্ ও হস্তের নির্মস্থন (বালাই )যাই ॥ ৮০ ॥ 

হে আলিগণ ! এই ছুইজনের অঙ্গকান্তি নিরীক্ষণ কর; যদ্বারা তাহার! 
অকুণবর্ণ বস্তুকেও আপনাদিগের পীতবর্ণ প্রাপ্ত করাইয়াছে। অতএব যে হরিদ্রা 
র্ক্তকান্তযোগে মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত ইহাদের দেহকান্তি কিরূপে 

সমান হইতে পারে ?॥ ৮১ ॥ 
উভয়ের কেশকলাপ দর্শন কর-_যাহা! দেখিয়। চামর সমূহ সত্যই লঙ্ভা 

পাইয়াছে। সেই হেতু অপর কেহ চামরকে উর্ঘমুখ করিলেও, উহা! এ প্রকার 
উর্ধমুখে ক্ষণকাল মাত্রও থাকিতে পারে না ॥ ৮২॥ 



৫০২ শরীপ্তীতগীরাজগ-চম্পপুঃ ॥ 

প্রতোকমেবালিজন। যদেতয়ে। 

মুখ নিতান্তং জয়০ভাহজ্জচক়োদ্ব সং ৭) | 

তত্তো মিলিত্বাদ্য পরাভ্বং ভয়? 

রিচম বিধচত। বদিদং কিমদভূতম্॥ ৮৩ ॥ 

বরস্য দৃক্ততকরবমালিবক্তু,ং 
বিধুং বিল চক্যাল্লাসতীতি যুক্তম্ ৷ 

আল দৃগিন্দীবরমীনঢনন্দুং 

দৃ)স্ ষ্ড সঙ্কুচতীতি চিত্রম্ ॥৮৪ ॥ 

স্ুতকোমচলী মঞ্জুলতা-সমানা-৯৯৮) 
বিচমী প্রিয়ালিজ্গন-কর্মযোঢেটা কে)। 

(৯৭) অজয়োঃ পন্পচন্দ্রয়োঃ ॥ ৮৩ ॥ 

সখীগণ ! ই'ছাদের প্রত্যেকের মুখই যে অজদ্বয়কে অর্থাৎ পদ্ম ও চন্দ্রকে 

অত্যন্ত জয় করে, তাহাতে আজ ছুইটী মুখ মিলিত হইয়া যে তাহাদিগের পরাজয় 
সাধন করিবে-_- ইহাতে আর আশ্চর্য কি ?॥ ৮৩॥ 

সখীর বদন চন্দ্র দর্শন করিয়! বরের নয়ন কৈরব যে উল্লসিত হইতেছে, 
তাঁহা উপযুক্ত বটে। কিন্তু এই বরের মুখ বিধু দর্শন করিয়া সখীর নয়নরূপ 
নীলকমল যে সঙ্কুচিত হইতেছে-ইছ। বিচিত্র ॥ ৮৪ ॥ 

সখীগণ! দেখ-গৌর হরির এই বাহুদ্বয় যেমন সুকোমল, সৌন্দর্যে 

অঙ্গুলনীয় এবং প্রিয়াকে আলিঙ্গন করিবার যোগ্যরপে শেোতা পাইতেছে 



সগুদন্প আঙ্কাদঃ | ৫০৩, 

বাহ ষথ। গৌরহঢর বিভভাত- 
স্তথাস্যদালেরপি পশ্টযতালয £ 0৮৫ ॥ 

পচরাধ্রাসঙ্গ-প্রশংসনীয়্ং ৯৯) 
কাম্তাতিচলোভ্ডং ৫১০০) তন্ুতরোমমঞ্। 

0গারস্থ্য বক্ষে! হরঢত দৃতশে। নঃ 
সখ্যান্ত ভত্তন্য দৃতশী নিকামম্ ২৮৬ ॥ 

যুভ্তং শিবায়াঃ পরিপস্ডিনীয়ং ১১) 
মত্যেন তৎ্পত্রহবরিং ৫২১ পরাডঙ্চ । 

(৯৮) মঞ্চুলতয়। অসমানৌ পক্ষে মঞ্জু যা.লঙা! তৎসমৌ। (ক) প্রিয়! পক্ষে ্িয়ঃ ॥ ৮৫ ॥ 
(৯৯) স্তন-সংসর্গে গ্রশংসনীয়ং। পক্ষে স্তন-সমবন্ধেন প্রশস্তম্। (১০০) কাস্তা কান্তশ্চ ॥ ৮৬ ॥ 

(১) শিবায়াঃ ভর্গায়!ঃ বৈরিণী প্রকূতে সনৃশী, (২) তৎপত্র€রিং তন্া বাহনং সিংহম্। (৩) মিত্রং 
প্ররৃতে স্বশং. (৪) গিরিশস্তেতি দেগলীদীপ-ল্লায়েন পুর্বনর পর্ত্র চ সম্বধাতে, (৫) তেন মধোন ॥৮৭ ॥ 

আমাঁদের সখীর বাভুদয়ও সেই প্রকার স্ুকোমল) মনোরম লতাতুল্য এবং প্রিয়ের 

আলিঙ্গন কর্শে যোগ্যরূপে বিরাজ করিতেছে ॥ ৮৫ ॥ 

স্তনের সংসর্গবিষয়ে প্রশংসনীয় কান্তার অতিশয় লোভনীয় এবং সুক্ষ 

রোমাবলী দ্বারা মনোহর গৌরের বক্ষঃ আমাদের দৃষ্টি হরণ করিতেছে, পক্ষান্তরে 

স্তন সম্বন্ধে, প্রশংসনীয়, কান্তের অতি লোভনীয় ও সুম্মনরোমরাজিতে মনোহর 
সথীর বক্ষও গৌরের নয়ন যুগল অত্যন্ত আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৮৬ ॥ 

আমাদের পরেই সখী ছুর্গার পরিপন্থিনী (বৈরিণী পক্ষে সদৃশী ) হইয়। 
কটিদেশ দ্বার যে তীহার বাহন দিংহকে পরাজয় করিয়াছে তাহা উচিত বটে। 



8০৪ স্তীন্বীঢগীরা ঙগ-চম্পুঃ ॥ 

গৌরজ্ভ মিত্রং 0৩) গিরিশস্য ৫৪) বাছ্াং 
তেনাভ্যভুদ্ ৫) ষড্ডগরুং কি০মত্ড 0 ৮৭ ॥ 

লসল্ল7রুযুত্গন সদ? চরল্ত্যা 
টবরীং কদল্যাঃ পরিমদ্দিকাভিঃ । 

শুপ্তাভির০স্যা রুষুগং বিভন্মন্ 
€মত্রী€ স্ত্রহ্দতকভ্যমিব ব্যনভ্তিি 8৮৮ 0 

অস্মছ্ৃয়স্য। চরণেন পদ্মিনীহ ডে) 
জিগায় ষানেনচ চিত-হারিণা ৷ 

পতিস্ত মুষাযা বত তেন ০তনচ 
ব্যুজক্ঁ ভদ্রং কমলং পে) সখীজনাঃ ॥ ৮৯ 

আগের 

(৬) পর্পং হস্তিনীঞ্, (৭) ভদ্রং কমলং উত্তমং পদ্মং, পক্ষে কৎ ভঙ্জং বৃযং অলং জিগায়॥ ৮৯ ॥ 
১ 

কিন্তু গৌর মহাদেবের মিত্র (বন্ধু পক্ষে সৃশ) হইয়। নিজ কটির দ্বারা যে 

উাহার বাছ্াঘন্ত্র ডমরুকে পরাজিত করিয়াছে-_-ইহা! কি প্রকার ? ॥ ৮৭ ॥ 

লক্মমীর উর্ুযুগলের সহিত যে কদলী সর্বদা শত্রুতা আচরণ করে, তাহার 

বিমর্দনকারী শু সকলের সহিত গৌরের উরুদ্বয় মিত্রতা করিয়া যেন সুহদের 

কার্ধ্যই ব্যক্ত করিতেছে ॥ ৮৮ ॥ 

(হ সখীগণ ! আমাদের সখী মনোহর চরণ ও গ্মনের দ্বারা পদ্দিনীকে 

(পন্মকে ও হস্তিনীকে ) জয় করিয়াছে; কিন্তু উহার পতি চরণ ও গমুনের দ্বার! 

উত্তম কমলকে ( পদ্মকে ও বুষকে ) অত্যধিক জয় করিয়াছে ॥ ৮৯ ॥ 



সগুদশ আস্বাদঃ 1 ৫০৫ 

ইমাবুচ্ভৌ সংঘটয়ন্ পরস্পরং 
বিধিবিতস্তার নিজং যশঃ ক্ষিততী 

অপুপুরচ্চাপ্যনক্লোম ০নারথং 
ব্যধাচ্চ €লোকস্য দৃশাং কতার্থতাম্ ॥ ৯০ ॥ 

তদেবং বরবধেব বর্ণযিত্বা বিছিত-বিরামাস্ রামাসু সভ্যেষু সমস্তেনয়োঃ 

সৌন্দর্ধ্যস্ধাং সংপিবতস্বু বনপ্রিয়-বিসর-বর্ণনীয়-বিরাবা (৮) বুদ্ধিবৈভব-বিগলিত 
বৃহস্পতয়ে। বন্দিবর্গা বদস্তিম্ম ॥ ৯১ ॥ 

শ্্রীমদ্বষাকপি-কুচিপ্রথিতাতিতশোভ! 
নম্ভামরাতিক্তচির? ৯৯) বুধতোভমান। ১১০)। 

(৮) কোকিল-বর্ণা-স্তব্য-ধবনয়ঃ ॥ ৯১ ॥ 

বিধি ইহাদের উভয়কে পরম্পর মিলিত করিয়া জগতে নিজ যশঃ বিস্তার 

করিয়াছেন, ইহাদের মনোরথ পুর্ণ করিয়াছেন এবং লোকের নয়ন কৃতার্থ 
করিয়াছেন ॥ ৯০ ॥ 

এইরূপে বর ওঁ বধূকে বর্ণন করিয়া রামাগণ বিরত হইলেন এবং সমস্ত 
সভ)গণ তাহাদের উভয়ের সৌন্দর্য্য সুধা পান করিতে লাগিলেন। তখন কোকিল 

সমূহের ন্যায় প্রশংসনীয় কণন্বরযুক্ত এবং বুদ্ধিবৈভবে বৃহস্পতিকে পরাজয়কারী 
বন্দিগণ বলিতে লাগিলেন ॥ ৯১ ॥ 

শ্রীমান্ কান্তিযুক্ত অগ্নি ব৷ সূর্য্যের কান্তিতে অত্যন্ত শোভা সম্পন্ন, অনন্ত 
অমরগণের দ্বারা অতি সুন্দর, চন্দ্রতনয় বুধের দ্বারা শোভমান, শচীপুত্র শ্রীমান্ 
জয়ন্তের দ্বারা অতিশয় মনোহর এবং ইন্দ্রবিরাজিত দেবসভা। ধরা যেরূপ 



৫০৬ শ্্ীপ্মী গোরা জ-চম্পুঃ 

শ্লীমচ্ছচীতনয়-৯৯) মঞ্জ,তম। সঢভয়্ং 

০প্রাছযদবৃষান্য ১৯) পরিভাতি যথা" স্তুধন্ী ॥ ৯২ ॥ 

অথবা--কবীনাং সন্দোটহ রধিগতবতী চার্িমভরং 

সমুদষান্তী সেষাহনধিককরুচিতমেেকন কবিনা ১৩)। 

দ্বিতেজটন্দ্ঃ সংলীত1 জয়তি বত সংসস্থরপঢতি- 
ভ্িতিজচন্ত্র (১৪) নচিকিনানিশসধিকতীং ভামপি সম্ভাম্ ॥৯৩ 7 

(৯) বৃধাকপিঃ শিবো বিষুর্ব।, তত্র রুচা] ভক্তা। প্রথিতা অতিশোভ1 যেষাং তৈরনন্তামবৈ ভূমি 

দেবৈঃ রুচিরা-পক্ষে বুষাকপে রুচা1 কালা! প্রর্থিতাতিশোভা অননৈরমরৈঃ অতিরুচির। (১০) 

বৃপাঃ পঞ্ডিতাঃ বুধঃ সোমতনয়ঃ, (১৯) শচীতনয়ো গৌবো জয়ন্বশ্চ | (১২) বুষে ধর্মঃ বুষা ইন্দরশ্চ ॥ ৯২ ॥ 

[১৩] কনিন1 প্রত শুরেন, (১৪) দ্বিজেন্দেন গরুড়েন চন্দেন ন] ॥ ৯৩ ॥ 

শোভা পায়, সেইরূপ শ্রীমান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিহেত পরমশোভাযুক্ত, 

ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অতি মনোহর, পণ্ডিতগণের দ্বারা শোৌভমান, প্রীমান্ শচীতনয় 

বিশ্স্তরের দ্বারা অতি মনোন্দ্, পরমধর্মীময় এই সভা শোতা! পাইতেছে ॥ ৯২ ॥ 

অথব1_ এই সভা! কবিগণের (পণ্ডিতগণের ) দ্বারা শোভাতিশয় প্রাপ্ত 

হয়া এবং অসংখা দ্বিজেন্দ্র (ব্রান্মণ শ্রেষ্ঠ) সকলের দ্বার! পরিবৃত হইয়া 

সর্বদা একমাত্র কৰি (শুক্রাচার্যের) দ্বারা অল্প শোভাপ্রাপ্ত এবং একমাত্র 

দ্বিজেন্দ্রের (গরুড়ের) দ্বার। অধিকৃত স্ুরপতি ইন্দ্রের স্তধন্মা নামক সেই 

সভাকেও জয় করিতেছে ॥ ৯৩ ॥ 



সগ্ুদশ আত্মা? 1 ৫০৭ 

গুরুজয্িমতিখেল। জলনিধি-5হলাকর-দৃঢ়তরগান্তীর্য্যাঃ 
প্রিয়নন্ান্থ দক্ষ গুণিজনপক্ষাঃ কবি (৯৫) সমবিদ্যাবীর্যযাঃ। 
বরবাঙ মাধুর্য্য। স্ুরপ তিপুষ্য্য। বিন্ময়রস-বিস্তারাঃ 
অন্মাস্ত্র দক্রম্তভীমিহ বিজয়ন্ভাং সভ্যাঃ কুশলাধারাঃ ॥ ৯৪ ॥ 

শ্রততিগীত-ষোচিত-ধন্মপঢ্র 
ক্ষিতিতেবকুতে বিসতেল প্রবরে। 

নিজবংশ-স০রাজ.ঘটা-মসিহিবে। 
হজনি মিশ্র-পুরন্দরশ্নামধরঃ ॥ ৯৫ ॥ 

(১৫) কণিঃ শুক্র ॥ ৯৪ ॥ 

তাহা টি সন ই 0, ০ ০০ তিন ওত এ তি. 

এই মভাস্থিত কল্যাণাম্পদ্দ সভ্যগণ আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং 

এখানে বিজয় প্রাপ্ত হউন । তাহার! বুদ্ধিবিলাসে বৃহস্পতিকেও জয় করেন এবং 

দুঢ়তর গান্তীর্যযে সমুদ্রকেও অবজ্ঞা করেন। তাহার প্রিয়নন্ম (পরিহাস) 
বিষয়ে সুদক্ষ এবং গুণিজনের পক্ষভৃত। তাহাদের বিদ্যার প্রভাব গুক্রাচার্য্য- 

সদৃশ এবং উৎকৃউ-বাক্য মাধুর্য্ে তাহারা ইন্দ্রপুরীরও বিশ্ময়রদ বিস্তার 
করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥ | 

যথোচিত বেদৌক্ত ধর্মমপরায়ণ নির্শল. ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলে নিজ 

বংশরূপ পদ্মলমূহের (প্রকাশে) সুধ্যন্বরূপ মিশ্র পুরন্দর নামক বিগ জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥ 



৫০৮" শ্লীল্বীঠগৌরাঙ-চন্পুঃ ॥ 

অজয় খলু যো ধিষণং ধিষণা- 
বলতঃ স্ককতেন ভূ ধর্মস্ুতম্ | 

তর টলী-রমণঞ্চ গভীরতম 
করুপাভরতঃ শ্িবিভিমিপতিম্ 0৯৬ ॥ 

ততঃ পুনঃ শচী-বঢরোদরান্থৃধি-ক্গপাকচের 
জগন্সঢলানম্বঢজা২কর-প্রকাশন-প্রভাকরঃ 
গভীরতা -ক্ষমাদচয়। দয়াদিসদ্গুণা শ্রচয় 
বিচিত্রমাধুরীধর?ঃ ক্ষিতাবভ্দয়ং বরঃ ॥ ৯৭ ॥ 

বিলোকয ষং পতভী রঢতিঃ স্বতঃ বরং বিলজ্ভজাতেত 
ছাষদ্গুরুং মঢনাততয়! জিগায় ষঃ স্ববিভ্যয়া । 

ষদীয়-কীন্তি গঙ্গয়। বৃতং জগন্খ সরঙ্গয়া 
ত০্মনমুত্তয০গাচরং কথং বয়ং শ্ত০্মা বরম্ 80৯৮ ৪ 

যিনি বুদ্ধিবলে বৃহস্পতিকে, ধর্ম্নে ধর্্পুত্র যুধিঠিরকে, গান্তীর্যয 

সমুদ্রকে, করুণাতিশয্যে শিবিরীজকে জয় করিয়াছিলেন ॥ ৯৬ ॥ 

পুনরায় সেই মিশ্র পুরন্দর হইতে শচীদেবীর শ্রেষ্ঠ উদর জলির 
নুধাংশুতুল্য, জগদ্বামিজনের মনরূপ কমল সমুহের প্রকাশ বিষয়ে সুধ্যস্বরূপ, 

গীন্তীর্ধ্য, ক্ষমা, (দয়ার উদ্রেক) দা গ্রভৃতি সদৃগুণের আশ্রয় এবং বিচিত্র 
মাধুরীযুক্ত এইবর পৃথিবীতে আবিভূতি হইয়াছেন ॥ ৯৭ | 

যে বরকে দেখিয়। রৃতিপতি মদন স্বতঃই লজ্জা পায়। ঘিনি নিজে 

মনোহর বিদ্যার দ্বারা দেবগুরু বৃহস্পতিকে জয় করিয়াছেন। যাহার বিলাস- 



অগুদশ আম্মাদঃ । ৫০৯ 

অটস্ম দত্ত স্বকন্যাং র্ুচিজিতকমলাং বল্লভাচার্ষ্য এষ 
শ্রীশ্ীকণ্তায় ছুর্গাং হিমধরণনীধরং শ্রদ্ধা দত্তবস্তম্ । 
শ্ীমদ্রামায় সীতাং ১৬) জনক-নরপতভিং ০দবকীনন্দন1ঝ 
শ্রীমদ্ভামাঞ্চ সন্রাজিতমপি চ বিনাচন্ঠন সাম্যং ন ষাতি 0৯৯ ॥ 

তদেবং বন্দিনামাননামিঃহ্যতং ন্বম্যযশোমরন্দরসন্দর-সম্পীয়মান-জাত- 

মোঁদৌ তমৌদৌবিবদ্যহারকং (১৭) হার-কঞ্চুকোক্কীষ-বসনাভরণাঁদিকং তেভ্যঃ 

প্রত্যপাদয়তাং (১৮) সদয়তাং সন্দধানৌ জামাতৃ-শ্বশুরৌ ॥ ১০০ ॥ 

(১৬) সীতাং দত্তবন্তমিতি পূর্ববপস্তানুসঙ্গঃ, এবং পরত্র ॥ ৯৯ ॥ 
(১৭) ছু:খদারিদ্র্য-নিবর্তকং, (১৮) আবত্তাম্ ॥ ১০০ ॥ 

বতী কীর্তিগঙ্গায় জগৎ আবৃত হইয়াছে, বচনের অগোচর এই সেই বরকে 

আমরা কিরূপে স্তব করিব ?॥ ৯৮ ॥ 

ইহাকে কান্তিতে লক্ষমীবিজয়িনী নিজকন্যা দান করিয়া এই 
বল্লৃতাচার্য্য শ্রীমহাদেবকে অরদ্ধাপূর্ধবক ছুর্গাপ্রদানকারী হিমাচল, শ্রীরামচন্দ্রকে 

সীতাপ্রদানকারী জনকরাজ এবং কৃষ্ণকে শ্রীমতী সত্যভামা অর্পণকারী 

সত্রাজিত ভিন্ন অন্যের সহিত তুলনা প্রাপ্ত হন না ॥৯৯॥ 

এই প্রকারে বন্দিগণের মুখ হইতে নির্গত নিজ নিজ যশোরূপ 

মকরন্দরন ঈষৎপান করিয়। জামাতা শ্বশুর আনন্দিত হইলেন এবং 
তাহাদের প্রতি সদয় হইয়। ছুঃখ দরিদ্র নাশক হার কঞ্চুক (জামা) 

উদ্ভীষ (পাগড়ী) বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি তাহাদিগকে প্রদান (করিলেন ॥ ১০০ | 



৫১০ শ্বীশীগৌরাক্গ-চন্পুঃ। 

ততো! জামাত মাতামহেন নিযুক্কো যথাবিধি সংস্থাপ্য বিভাবস্থু 

(১৯) মতিভাবনুমতি (২০) বর্ধব। বালী পরিধাপয়ন্মনসেদং ললাপ ॥১০১ ॥ 

ঢনচন্ত্র ২ে১) ষদীচম প্রিয়য়াজ সঙ্গং 

দত্বা করতে অপি ৫ম গুহীঢভ। 

তদ। মুখস্থ অপি মামকীঢন 

নেচত্র তথাবস্্যমিয়হ গ্রহীতা ২২) ॥ ১০২ 

সিন্দুরতরখা ক্ষুড়ুতেবেন ভস্যাঃ 

সীমন্ভতমণধ্য প্রভুণা ন্যাধায়ি ॥ 

(১৯) বিভাবন্তুমগ্রিম্। (২) অতিভ।বেন সুন্দরী মাতধস্ত সঃ। বধৰা গ্রযোন্গ্যয়। ॥ ১০১ ॥ 

(২১) নেত্রে বনে, (২২) তথা অঙ্গসঙ্গং দর্বা অবশ্যমিতি করস্থাভ্যাং মুখস্থয়ো; নেত্রয়োঃ 

গৌরবযোগ্যত্বাৎ। গ্রহীত। সর্বমিয়ং দরশয়িষ্যতীত্যর্থঃ॥ ১০২। 

অনন্তর জামাতা মাতামহকর্তক নিযুক্ত (প্রেরিত) হইয়া 

অতিশয় ভক্তিশুদ্ধ মনে বথাবাধ অগ্নি স্থাপন করিয়া বধুকে 

বসনদ্বয় পরিধান করাঁইতে করাইতে মনে মনে এইকথ। বলিয়াছিলেন ॥১০১। 

প্রিয়। যে আমার করস্থিত এই নেত্র (বস্ত্র) দ্ধয়কে অঙ্গনঙ্গ দিয়। গ্রহণ 

করিয়াছেন, তখন আমার মুখমণ্ডলস্থিত নেত্র (নয়ন) ছয়কেও অবশ্য ইনি 

সেইরূপে (অঙ্গলঙ্গ দিয়া) গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ আমাকে সর্বাঙ্গ দর্শন 

করাইবেন ॥ ১০২ ॥ 



সগুদশ আন্মাদঃ। ৫৯১ 

সহেক্জ্রনীলোগপল-পতিকায়াং 

প্রবাল-সংজাভ-্শলাকিতেকের ॥ ১০৩ ॥ 

স্থির] ভ্রমস্ঘ্রে ভবেত্যমুং মন্গুং 

ঘদাপঠদ্ 0গীরহরি বিধিক্রমাৎ্ 
টস্থর্যযণ ধিকৃকারমিবাম্য (২৩) কুর্তা 

তদা পদাশ্মানমুপাস্গ্রশদ্ বধুঃ ॥ ১০৪ ॥ 

প্রদক্ষিণার্থং দহনস্তয লক্মমীঃ 

পুরশ্চলন্ভী প্রমঢ্দন পুত । 

তদঙ্গ-সংস্পর্শ-স্থখাতিলুবা 

মন্ফামপি স্বাং গভিমীস্ততিস্স(৪) ॥ ১০৫ ॥ 

(২৩) অন্ত অশানঃ 1॥১০৪।(২৪) ইতোহপি যদি মন্দোহতবিষ্যৎ তদা অন্ত স্পর্শ সুখমলগ্সে ইতি ॥ ১০৫ ॥ 

প্রভূ কুড়বের (পরিমাঁণ বিশেষের) দ্বারা তাহার সীমন্ত মধ্যে ইন্দ্রনীল- 

মণিময় পত্রে প্রবালজাত শলাকার ন্যায় সিন্দুর রেখ। প্রদান করিয়াছিলেন ॥১০৩| 

যখন গৌরহরি বিধিপুর্ব্বক “স্থির ত্বমশ্মেব ভব” (অর্থাৎ তুমি প্রস্তরের 

্যাঁয় স্থিরা হও) এই মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তখন বধূ যেন স্থৈধ্যের দ্বারা 

প্রস্তরের ধিকার জন্মাইবার জন্য পদের দ্বার! প্রস্তর স্পর্শ করিয়াছিলেন ॥ ১০৪ ॥ 

লক্ষ্মী অগ্নি প্রদক্ষিণের নিমিস্ত আনন্দভরে পতির অগ্রে চলিতে চলিতে 



৫৯২ শ্লীশ্রীগৌরাঙ্গ-চম্পৃঃ ৷ 

জুহুবত্য০সী হুতবচ্হে স্বতযুক্তলাজান্ 

দীর্ঘাযুরজ্তভ পতিতেরষ মঢসত্যবাঞ্ | 
তন্থ্যা মঢনারথমতবত্য বঢরাহুপ্যতসী কিং 

| মন্ত্রং ২৫) তদর্থকমমূং স্ুখরন্ পপাঠি ॥ ১০৬ 

তচ্ভো। নয়ন্ সপ্তপদীং বধুং বর 
স্তদীয়মন্ত্রং প্রপপাই যন্ভাঢসী । 

"ন্য়ত্রচসী ত্বা! হরি" রিভ্যঢনকশ (২৬) 

স্তটস্যব তত্ত্বিন ২৭ তদাহহসন্ আুরাঃ ॥ ১০৭ ॥ 

তঢতা গ্রহবমর্ুহন্ধতীমপি নিশাম্য ২৮) গৌর] বধুং 
ষথানিগম শাসনং পরিসমাপ্য ০শষক্রিয়াম্ । 

(২৫) মন্ত্র যখা। _ইয়ংনাধু পরতে অগ্পো লাজানাবপন্তী দীর্ঘাযুরস্ত স পতিরিতি পতি-পাঠো। 

মন্ত্রঃ ॥ ১০৩ ॥ 

তাহার অনম্পর্শ নুখে অত্যন্ত লু হুইয়া নিজের মন্দগতির প্রতিও ঈর্ধ! 

করিয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥ 

লম্মমী বহিতে ঘ্ৃতযুক্ত লাক্ত খেই) আহুতি দিতে দিতে ' আমার এই 

পতি দীর্ঘায়ু হউন” এইরূপ বাঞ্। করিয়াছিলেন। তাহার মনোরথ জানিয়া 

বরও কি তাহাকে সুখ দ্রিবার নিমিত সেই প্রকার অর্থযুক্ত নন্ত্র (অর্থাৎ ইয়ং 

নাযুুপতব্রতে অগ্নো লাজান্ ইত্যাদি রূপ) পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ১০৬ ॥ 



সগ্তদশ আস্বাদঃ ৷ ৫১৩ 

সমগ্যয বন্ডদক্ষিণাং গুরুজনায় ৫২৯) লক্ষ্য সমং 

বধৃ-নিকর-শোভিতং ক্ুতুক-মন্দিরং প্রাবিশও্ ॥ ১০৮ | 

ইতীভ্যা্দি শ্রীগীরলীলাম্মযত ক০শোরলীল? বর্ণঢন লঙ্গ্লী- 
পরিণয়ো্স০ব নাম 

সগুদশ আত্বাদঃ 

(২৬) তত্র কমিষে বিষুন্বা নয়তু ইত্যাপিরূপেণ সপ্ত বারান্ । 

(২৭) তত্বেন হরিত্বেন অস্কং নয়ামীত্যনুক্ত।1 বিফুনয়ত্বিত্যুক্তেঃ হামঃ ॥ 

(২৮) দর্শয়িত্ব, (২৯) আচাধ্যায় ॥ ১০৮॥ 

ইতি মগ্ডদশ আম্বাদঃ ॥ 

অনন্তর বর যখন বধুকে সপ্তপদ ভূমি পর্য্যন্ত লইবার জন্য সেই মন 
( অর্থাৎ তত্র কমিষে বিষু স্তানয়তু ইত্যাদি রূপ ) অনেকবার পাঠ করিয়াছিলেন। 
তখন “হরি তোমাকে চালিত করুন” অনেকবার গুনিয়। সেই হরি স্বয়ং তিনিই 
ইহা৷ জানিয়৷ দেবগণ হাস্য করিয়াছিলেন ॥ ১০৭ ॥ 

অনন্তর গৌর বেদ বিধি অনুসারে বধুকে প্রুব ও অরুদ্ধতী দেখাইয়া 

অবশিষ্ট ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন এবং আচার্যকে বহু দক্ষিণ! প্রদান পুর্ব্ক 
লন্মনীর সঙ্গে বধুগণ শোভিত কৌতুক মন্দিরে (বাসর ঘরে) প্রবেশ করিলেন ॥১০৮। 

ইতি-_ শ্গৌরলীলামত-কৈশোর-লীলাবর্ণনে লক্ষ্মীর পরিণয়োৎসব নামক 

সপ্তদশ আম্বাদঃ 






